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Stand van zaken in Mikondo
De algehele toestand van de bevolking wordt met de dag slechter. De verleiding zou groot
kunnen zijn om ons te richten op noodhulp, vooral omdat de voedselsituatie zo nijpend is
geworden en ook medicijnen voor malaria en tyfus meer dan ooit nodig zijn.
Toch willen we ons bepalen tot structurele hulp, en wel die welke door de bevolking zelf
als meest urgent wordt genoemd.
Dat is dus een goed functionerende school.
Terwijl we ons hier eigenlijk aan het voorbereiden waren op een grote actie volgend jaar om aan
gelden te komen voor een schoolgebouw op eigen grond, hebben we onze plannen moeten bijstellen
medio mei, omdat de aandrang uit Mikondo zo groot was om te helpen per direct een school voor
basisonderwijs te openen, desnoods in een tijdelijk gebouw. – Eerst dachten we: “de eerste drie
leerjaren dan maar, bij de al draaiende kleuterklas van La TULIPE” , maar ons werd uitgelegd dat
er dan weinig van onderwijs zou komen, omdat de ouders van de kinderen voor wie geen les
mogelijk is dan steeds aan de deur komen klagen. Die aandrang is begrijpelijk. Sinds de
oorlogshandelingen van augustus 1998 is er helemaal geen regulier onderwijs meer geweest in
Mikondo. Vier jaar dus al!
We gaan ervoor, maar hopen en bidden om goede gaven van onze vrienden.
Toen we er aan begonnen dachten we: hoe krijgen we het voor elkaar. Maar op dit moment
draait de school, niet met de begrootte 90 leerlingen, maar met meer dan 250 leerlingen.
Dit betekent echter wel dat we ook meer leerkrachten nodig hebben en meer
schoolbanken. Nu - eind november – maken we voor 11 leerkrachten 37,50 euro per
leerkracht per maand over plus 100 euro voor de huur van het gebouw. Op dit moment nog
te betalen door een bloembollenactie die ruim 1000 euro netto opleverde, maar voor de
komende maanden blijven we hulp nodig hebben.
Projekt Mikondo afgelopen jaar.
Het projekt Mikondo heeft goed gedraaid. Er is elke werkdag (dus ook zaterdags) permanent van
vroeg tot laat iemand voor de bibliotheek aanwezig. Er zijn uit eigen middelen enige malen
studieboeken bijgekocht omdat daar zoveel vraag naar is. O.m. een driedelige encyclopedie
Larousse, en boeken op het gebied van allerhande praktische kennis, zoals voor elektra,
informatica, tuinbouw, medische zorg, enz. Er zijn speciale acties voor leesbevordering, zoals
voorleeswedstrijden en een literair café. Zo is dus een droom waar geworden, die begon in de
herfst van 1997 met inzameling van boeken in Nederlandse bibliotheken en uitmondde in de
verzending ervan halverwege 1998, en de aankomst in Congo midden in de net uitbrekende
oorlog! Diverse apparatuur voor een servicepunt kon daarna nog weer worden verstuurd. De
bibliotheek moest twee maal verhuizen, doordat de huisbaas tezeer op grove winst uit was, maar
de vrijwilligers houden de moed er goed in.
De kleuterklas van LA TULIPE, die begin september 2001 onder grote belangstelling van start
ging (er stonden zelfs artikelen in de Congolese kranten over!) heeft zonder onderbreking onder
bekwame leiding onderwijs gehad.
De stappen voor inschrijving als Stichting zonder winstoogmerk zijn voltooid. Het is geworden
Centre d’Encadrement Socio-Culturel de Mikondo, CECMI asbl. Maar we blijven hier maar
gewoon spreken over Projekt Mikondo.

Op gemeentelijk niveau is al officiële erkenning van de school LA TULIPE geregeld, maar zodra
het geld ervoor beschikbaar is moet dat ook op nationaal niveau nog.
Helaas is de coördinator van het eerste uur, de heer Jeannot Kitenge, ons door de dood ontvallen.
Zijn bijdrage is onvergetelijk.
Contact Mikondo – Vrienden van Mikondo
Maandelijks krijgen we per email uit Mikondo een financieel verslag en ook de notulen worden ons
gemaild. Verder wordt al naar de behoefte telefonisch overlegd, d.w.z. vanuit Nederland gebeld
naar de voorzitter van Projekt Mikondo. Deze contacten zijn in het verleden heel wat moeizamer
geweest door voortdurende problemen met de Congolese variant van de KPN. De communicatie is
aanzienlijk verbeterd, daar twee mobiele telefoons in gebruik konden worden genomen.
Stand van zaken in Nederland
De Vrienden van Mikondo zijn nu een Stichting, gevestigd in Deventer, met een bestuur van vijf
leden. De commissie Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelings-samenwerking van de
SOWkerken in Deventer heeft een belangrijke bijdrage geleverd, zowel financieel als moreel en
personeel.
Er is een begin gemaakt met de culturele component van de uitwisseling met Mikondo. Een aantal
kunst(nijverheids)artikelen uit het atelier in Kinshasa van de beeldend kunstenaar Markus is
door de kunstenaar Rob Ebell fraai op de foto gezet. Het album met die foto’s is tevens
catalogus voor de verkoop van die artikelen in Nederland. De prijzen liggen tussen 9,50 tot 40
Euro voor de houten voorwerpen en tot 250 Euro voor de koperen. Er zijn interessante objecten bij
voor bijvoorbeeld relatiegeschenken. We zoeken naar gelegenheden voor tentoonstelling en
mogelijk voor afzet in bijvoorbeeld kerstpakketten van grote bedrijven. Speciaal de kleinere figuren
lijken ons daarvoor geschikt. De opbrengst gaat in de kas van de stichting Vrienden van Mikondo.
Ook is een Internetsite over MIKONDO in voorbereiding .

Tenslotte onze attentiepunten:
* de maandelijkse vaste kosten bij elkaar proberen te krijgen (ruim 500 euro p.m.).
* reparatie van een nu in de regentijd lekkend deel van het dak (350 euro).
* sparen voor een kopieer apparaat (800-1000 euro).
We hopen dat u hard meedenkt en meewerkt om de school ook volgend jaar te laten
doordraaien. Misschien is sponsoring van een leerkracht iets voor u of voor een groep
waarbij u hoort?
Ook kunt u als donateur maandelijks automatisch een klein bedrag laten overmaken op
giro 9394095 tnv Stichting Vrienden van Mikondo in Deventer.
Met vriendelijke groet namens de Stichting Vrienden van Mikondo,
Folkert van Wijk, voorzitter, tel 0570 620848
Dewes van Lohuizen, secretaris, tel. 0570 621390
Irene de Wilde, penningmeesteres, tel 0570 635640
Epi Kalonji Kaluba, bestuurslid en consulent, 0570 638057
Harry Olde Reuver of Briel, bestuurslid, 0570 613918
Mieke Rang, coördinatrice, 0521 381925
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