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Dankbaar.
2004 was een heel bijzonder jaar voor de Vrienden van Mikondo. Wie vorig jaar had durven zeggen
dat we aan het einde van 2004 met meer dan 400 kinderen in een eigen schoolgebouw zouden zitten
hadden we misschien wel uitgelachen. Maar nu is dit, dankzij een geweldige actie van het Revius
lyceum in Doorn samen met de Wilde Ganzen, een feit.
De reis van Epi naar Mikondo in juli om de koop van de school rond te maken werd gedeeltelijk
betaald uit een subsidiepotje van de gemeente Deventer.
Daarnaast steunde het ICCO (Interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking) onze
bloembollenactie zodat ook die opbrengst boven verwachting was.
Alle reden om God te danken voor alles wat we dit jaar gekregen hebben.

Feest in Mikondo.
Het was feest in Mikondo. De vernieuwde school is geopend. De leerkrachten gaan weer aan het
werk in hun nieuwe school en de kinderen stromen toe. Mooi dat zoiets kan in een land dat
afhankelijk is van inzet van de eigen mensen en hulp van mensen uit het buitenland. Mensen zoals u
die ons steeds steunt.

Mikondo is op de kaart gezet.
Vierhonderdvijftig kinderen van 3 tot 12 jaar die urenlang muisstil in hun schoolbankjes zitten als
op het plein tussen hun klaslokalen de hoge gasten om de beurt het woord voeren, en dat midden in
Mikondo. Wie had dat kunnen denken, een jaar of 6,7 geleden? Mikondo, dat is toch die
achterstandswijk in Kinshasa, Congo? Daar gaat toch niemand heen, die er niet woont? Daar is toch
niets goeds te vinden volgens de algemene opinie?
Vandaag, 21 oktober 2004, is het bewezen: Mikondo is op de kaart gezet en ontvangt maar liefst
een hele serie “hoge omes” die komen om luister bij te zetten aan het wijkproject dat nu op eigen
grond een prima onderkomen heeft. Ze geloven hun ogen niet, die hoge omes: zo’n mooie
bibliotheek, zo’n prima school in zo’n keurige omgeving! En dat in Mikondo!
Vier kranten wijden er artikelen aan, die ook schrijven over de Hollandse Vrienden van Mikondo en
voor de televisie komt een stukje in het journaal de dag erna. Dat maakt de bevolking van Mikondo
heel erg trots op “hun” project, en het team van Mikondo ziet het zwoegen beloond. De
Deventernaar Epi Kaluba, die de drijvende kracht is en van wie het concept is, houdt het kort in zijn
toespraak: het is al Gods zegen! Mieke Rang vertelt dat Hollanders niet makkelijk geld geven, maar
wel als er een garantie is dat het voor iets duurzaams is en op transparante wijze beheerd wordt. Ze
laat het document zien dat het begin van alles vormde: de oprichtingsbrief van 16 maart 1998.
Vanuit het niets is nu met vereende krachten en Gods zegen tot stand gekomen een kwaliteitsschool
en de enige bibliotheek in heel oost-Kinshasa, en dat op eigen grond!
Na het feest praten Epi en Mieke met het onderwijsteam. Ze zijn diep onder de indruk van de grote
opofferingen die deze mensen zich getroosten om de kinderen van de armen les te geven. De leraren

werken nu dubbele tijd omdat zich zoveel kinderen hebben gemeld, maar ze vragen nu dringend om
meer salaris, omdat ze er geen bijbaan naast kunnen nemen. En 5 euro per maand erbij is voor de
mensen in Mikondo al een heel bedrag.
De Vrienden van Mikondo moeten weer hard aan de slag. Nu om donoren te vinden die maandelijks
een vast bedrag willen sturen aan 9394095, zodat de leraren een fatsoenlijk loon kunnen krijgen.

Mikondo en de Sponsorloterij.
Bijna iedereen zal al wel eens gehoord hebben van de Sponsorloterij, een loterij waarmee goede
doelen gesteund worden. Als stichting Vrienden van Mikondo hebben we ons aangemeld bij de
Sponsorloterij om ook hier een inkomstenbron aan te boren.
Van ieder lot waarmee u meespeelt (6,50 euro per maand) gaat de helft naar de Vrienden van
Mikondo en u speelt mee voor vele prijzen. Wint u dan wordt de prijs automatisch op uw rekening
overgemaakt. TV-uitzending: zondag 18.00 uur op Talpa.
Wilt u gaan meespelen of speelt u al mee en wilt u uw bestaande loten koppelen aan de Vrienden
van Mikondo, surf dan naar de website www.sponsorloterij.nl en klik op het kopje “vragen”
(linksonder). U kiest als onderwerp “Meespelen in de Sponsor Loterij? Dat werkt zo.”. Daarna
kiest u “Ik wil één bepaald goed doel steunen. Kan dat?” en u kunt u aanmelden of uw bestaande
loten omzetten. Het trefwoord bij het zoeken van het goede doel is MIKONDO.
Ook kunt u dit telefonisch regelen via de sponsorlijn 020-6776880 (bereikbaar van maandag t/m
vrijdag tussen 09.00 en 17.30 uur).

Inzameling lege inktcartridges voor Mikondo.
Mocht de inktcartridge van uw printer leeg zijn, gooi hem dan niet weg maar bewaar hem voor de
Vrienden van Mikondo. Van diverse bekende merken kunnen wij de lege cartridges inleveren. Wij
krijgen daar per cartridge een klein bedrag voor, maar alle beetjes helpen. Voor informatie over de
in te leveren typenummers en het inleveren van lege cartridges bel Dewes van Lohuizen of Harry
Olde Reuver of Briel.

Oproep.
Door verhuizingen krijgen de Vrienden van Mikondo te maken met vrijgekomen bestuursposten.
Onze voorzitter en penningmeester zullen helaas binnen afzienbare tijd afscheid van ons nemen.
Lijkt het u wat om ons te helpen, neem dan contact met ons op.
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