Start ICT Trainingscentrum Een toekomst voor jonge mensen !
Aan de besturen van Fondsen en Stichtingen
die steun verlenen aan Project LIVBANTU

Wilhelminaoord/Deventer, 19 juni 2020

Geacht Bestuur,
We hopen dat u en al uw geliefden het goed maken in deze moeilijke tijden!
In deze brief willen we u iets vertellen over de stand van zaken met het LIVBANTU project. U heeft positief
gereageerd op ons verzoek om een bijdrage voor de start van het ICT Trainingscentrum LIVBANTU in KINSHASA.
Uw gift, zo belangrijk voor snelle hulp aan jongvolwassenen die nu op de arbeidsmarkt geen kans maken, is van
grote waarde.
U wilt weten of de fondsenwerving succesvol was? Dat kan zeker gezegd worden! Diverse sympathisanten en
groepen hebben net als U positief gereageerd. Voor de start van het ICT Trainingscentrum LIVBANTU in het
Centrum van Kinshasa zijn er nu gelukkig geen financiële belemmeringen meer!
Meer dan 20 fondsen en stichtingen hebben dat sinds eind maart 2019 tot nu mede mogelijk gemaakt.
Voor zover ze er geen bezwaar tegen hadden gemaakt, hebben we hun namen met ere op de website
vermeld. (www.livbantu.org/activiteiten ) en (www.mikondo.nl)
Daarnaast hebben we als St. VRIENDEN VAN MIKONDO ook uit onze eigen achterban geld ontvangen met
het oormerk LIVBANTU. Dat betreft giften en opbrengsten van acties.
In totaal is € 46.438,73 bijeengebracht. Hierbij mag aangetekend worden dat nog € 5.000,00 zal volgen als
aan een bepaalde voorwaarde is voldaan.
U wilt weten of de realisatie volgens plan verloopt? Nee, er is vertraging. Het tijdpad voorzag in start in het
schooljaar 2019-2020 en we merken dat veel studenten ook aandringen op een spoedige start, maar…. de
fondsenwerving ging niet zo snel als we hadden gedacht en door de maatregelen tegen verspreiding van het
Covid-19 virus, m.n. het sluiten van de grenzen, zal het materiaal niet aankomen voor eind van dit schooljaar.
Ligt alles dan stil? Nee, zeker niet! De inkopen die niet lokaal in Kinshasa gedaan kunnen worden, zijn in Parijs en
Nederland gedaan. Voor de aankoop van de server heeft onze ICT expert Mirjam geadviseerd. Deze dient
voldoende krachtig te zijn voor de grote aantallen studenten die gelijktijdig aan de slag moeten kunnen gaan. Ook
heeft ze hem bedrijfsklaar gemaakt. (FOTO) Zij zal op afstand stand-by zijn voor het team van LIVBANTU dat hem
gaat gebruiken.
Alles is voor verzending per container klaargemaakt in Parijs door de projectleider Papy Kabangu Kaluba, die daar
zijn domicilie heeft. Kleinere onderdelen zijn al per agentschap verstuurd en aangekomen.
In de container worden vervoerd: de zonnepanelen met de bijbehorende batterijen, de grote printer, de
airconditioning (passend bij het gebruik van zoveel computers in éénzelfde lokaal), de server, de regulateur, en
divers materiaal zoals kabels, schermen, toetsenborden enz. ( Er gaat daarnaast heel veel mee voor de school en
voor ARAMBE, de sociale tak van PROJETS MIKONDO, van kleding tot spel- en didactisch materiaal, tot fietsen,
gereedschappen voor het vakonderwijs, machines voor de meubelmakerij, enz. enz.)
Dat alles staat nu klaar voor vertrek. De container zou in PARIJS worden ingeladen met onze goederen op 20
maart, maar de dag ervoor is dat afgebeld door de betrokken transportfirma wegens de maatregelen die de
Franse overheid was begonnen te treffen i.v.m. de Covid-19 pandemie. De grenzen gingen dicht, en het werk van
de transportfirma moest worden stilgelegd. Op de dag van heden is er nog geen nieuwe datum, maar dat kan elk
ogenblik komen.
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In KINSHASA is ook het openbare leven verstoord door de maatregelen tegen het virus Covid-19. Zo is het
stadshart GOMBE, zakenwijk en plek van de diplomatieke vertegenwoordigingen, afgesloten, omdat daar de
meeste ziektegevallen zijn vastgesteld. Vanaf 19 maart zijn overal scholen en instituten van Hoger en universitair
Onderwijs gesloten. Reizigers uit het buitenland worden niet toegelaten. Er is nog geen kijk op hoe het zich gaat
ontwikkelen met de pandemie en de maatregelen ertegen. Wel is duidelijk dat de gevolgen voor de grotendeels
zeer kwetsbare Congolese bevolking desastreus zijn. Nog niet eens zozeer wegens de gezondheidsrisico’s als wel
omdat de verdiensten van de meeste Congolezen in de megagrote stad KINSHASA niet toereikend zijn om in leven
te blijven.
Bij de pakken neerzitten? Zeker niet! De mensen in onze partnerstichting PROJETS MIKONDO dwingen onze
bewondering af om de inventiviteit waarmee ze zich bij deze problemen niet laten neerslaan. Ze spannen zich
extra in op sociaal terrein om de bevolking van de wijk MIKONDO te helpen, o.a. door te voorzien in voorlichting
en her en der punten in te richten en te bemannen waar de handen kunnen worden gewassen.
Welke voortgang dan speciaal? Als we ons hier even beperken tot de voortgang van LIVBANTU: bij de overheid
van KINSHASA zijn de benodigde vergunningen al in orde gemaakt. Er worden geschikte docenten opgespoord en
ingepraat. Een lokaliteit kiezen wordt uitgesteld tot nader orde. De keus van de plek wordt bepaald in nauw
overleg met het team begeleiders en docenten zodra de goederen op weg zijn naar DRCongo. Nabijheid van de
klanten (studenten), relatief bescheiden huurprijs, en goede voorwaarden zijn daarbij ijkpunten.
Er is onderzocht met welk medium de meeste belanghebbenden worden bereikt. Dat blijkt niet een website,
maar FACEBOOK te zijn. Er is inmiddels al een zeer goed bezochte site in de lucht, waarmee contacten worden
onderhouden met aspirant cursisten en waar uitleg wordt gegeven over de mogelijkheden voor bijscholing op ICT
gebied. Zie https://www.facebook.com/LivBantu
Via de organisatie van oud-leerlingen van LA TULIPE wordt vast op kleine schaal gratis hulp en training geboden
met de bescheiden mogelijkheden die er zijn. Zo wordt ook ervaring opgedaan met het geven van bijscholing en
afstemming op individuele wensen.
Voor het meubilair (dat duurzaam moet zijn) is hout ingekocht van de beste kwaliteit (bois rouge). De prijs blijkt
sinds we onze begroting maakten, enorm gestegen. Met de grootste zorg en deskundigheid en eenvoudige
middelen zijn al 50 stoelen gemaakt (FOTO) die jaren en jaren kunnen meegaan. Daarna kunnen de tafels en de
kasten worden gemaakt.
Tot zover de tussenstand van het project LIVBANTU d.d. 18 juni 2020. Wordt vervolgd.
Voor St. Vrienden van Mikondo,
Mieke Rang, adv. en Dewes van Lohuizen, secretaris.
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