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Nieuws over MIKONDO
Binnenkort een veranderd onderkomen!!!
Deze keer een wat verlate nieuwsbrief. Dit komt omdat we het resultaat van de grote actie van het
Revius Lyceum in Doorn mee willen nemen.

Revius lyceum uit Doorn gaat voor aankoop school.
Uit de contacten van Mieke Rang resulteerde dit voorjaar de afspraak met het Revius lyceum om
een grote actie voor Mikondo te houden. In samenwerking met de Wilde Ganzen wilde het Revius
25.000 euro bijeen brengen. Een deel zou gesponsord worden via de Jeugd-voor-Jeugd actie van de
Wilde Ganzen. Een bedrag dat erg hoog leek, maar wel noodzakelijk om de doelstelling (de koop
van grond en gebouwen) mogelijk te maken. De tijd van plannen maken en overleg met de Wilde
Ganzen brak aan. Wat is er allemaal gebeurd op het Revius?
Op woensdag 17 maart was er een onderbouwconcert, door leerlingen uit klas 1, 2 en 3. De toegang
was gratis maar er is wel een collecte gehouden voor Mikondo: opbrengst 435,38 euro!
Op donderdag 8 april was er een stilte-marathon, leerlingen uit alle klassen en medewerkers
probeerden van 15:30 tot 21:30 stil te zijn (gesponsord per half uur), opbrengst ongeveer 1100 euro.
Op woensdag 14 april was er om kwart over 8 in de aula van het Revius een klassiek zangrecital
van zangeres Kimberly McCord en haar vaste pianist Erik Liefrinck. De toegang was gratis, maar er
werd natuurlijk wel een collecte voor Mikondo gehouden, opbrengst 246,12 euro.
Donderdag 15 en vrijdag 16 april waren de finale dagen.
Op donderdag was er een lesmarathon, de klassen 2 en hoger hadden 24 uur les!!
(gesponsord per uur). De lesmarathon was een groot succes, er deden ongeveer 350 leerlingen mee
en er werden leuke lessen gegeven door de leraren en gastdocenten, niet alleen het aantal
deelnemers maar ook de opbrengst was een topper: bijna 11.000 euro.
Tijdens de lesmarathon was er ook een LAN-party, deze bracht ongeveer 1.300 euro op. Ook was er
een markt op donderdag met o.a. houtsnijwerk uit Mikondo. Op vrijdag werd begonnen met een
sponsorloop. De klassen die niet aan de lesmarathon deelnamen, werden allemaal ingedeeld voor de
sponsorloop tijdens het 4e uur op vrijdag. Ze kregen 40 à 45 minuten de tijd om zo vaak mogelijk
gesponsord rondjes te lopen van 500 meter.
Vanaf half 3 was er ook een "open huis" op het Revius, alle leerlingen, medewerkers, ouders,
familie en andere belangstellenden waren welkom om te genieten van een maaltijd-buffet, toneel,
opnieuw de markt en een foto-expositie.
Dit alles resulteerde in een totaalplaatje via de Wilde Ganzen van bruto 18.774 euro. Dit bedrag
minus de kosten van de Wilde Ganzen levert een netto opbrengst van 17.459,82 euro op. Hierbij
komt een premie van 11.459,82 euro. Samen een nooit verwacht bedrag van 28.919,64 euro.
Hier past ons als stichting alleen maar bewondering en dankbaarheid voor de organisatoren en
degenen die meegewerkt hebben.

Hoe nu verder?
Begin juli vertrekt Epi naar Mikondo om te onderhanden over de koop. Op dit moment (10 juli) is
de koop gesloten en grond en gebouwen zijn van de stichting in Mikondo. Daarna liggen de
verbouwplannen klaar, er moet er hard gewerkt worden om alles voor het nieuwe schooljaar rond te
krijgen. Een deel van de reis van Epi wordt gesponsord uit een potje van de gemeente Deventer.

Financiële verantwoording:
In 2003 mochten we weer voldoende geld ontvangen om het werk bij La Tulipe voort te zetten.
Mede dankzij uw steun kon de huur van de school en de bibliotheek weer betaald worden en
konden de 11 personeelsleden weer een bescheiden maandsalaris ontvangen.
De financiële bijdragen kwamen binnen door middel van losse giften, vaste maandelijkse
overschrijvingen van onze inmiddels 21 donateurs, collectegeld van de SOW-diakonie,
uitbetalingen via onze deelnemers aan de Grote Clubactie en tot slot de opbrengsten van een
korenmarathon in mei en de immer zeer succesvolle bloembollenactie in het najaar.
We sturen u graag de jaarcijfers toe zodra u ons laat weten daar belangstelling voor te hebben.

Acties in de afgelopen periode:
In het afgelopen halfjaar hebben we een aantal acties gevoerd om de situatie in Mikondo bekender
te maken en om geld bij elkaar te krijgen voor de school.
o Bij diverse gelegenheden verkochten we mooie kunst uit DRCongo ten bate van Mikondo.
o Mikondo kan gesteund worden via de Supportactie (een zusje van de Grote Clubactie).
o Er is een fietsdag georganiseerd met 2 mooie routes rond Deventer.
o Ook kunt u ons steunen door via www.mikondo.tk over te stappen op groene stroom: u helpt
ons, het milieu en uzelf.
o De sponsoractie voor de leerkrachtsalarissen is ook een mogelijkheid: alleen of met een
groep elke maand (een deel van) het salaris van een leerkracht sponsoren.

Onze dromen voor de toekomst:
Drie dromen zijn nu uitgekomen: de bibliotheek, de school en nu de aankoop van grond en
gebouwen zodat we een geheel eigen plaats hebben voor de school.
Wij dromen door: verbouw en uitbouw van de school met mogelijk een brugklas.
Regelmatig voedsel voor de kinderen, misschien door een landbouwproject zodat mensen de grond
kunnen bewerken en de groente kunnen telen voor eigen gebruik en voor de verkoop.
Een plaatselijk radiostation om de mensen eerlijke voorlichting te kunnen geven.
Welke droom helpt u waarmaken?
Eerstkomende actie is onze bloembollenactie in september. Belangstelling? Laat het ons weten.
Mede door uw steun hebben de kinderen in Mikondo les. Voor hen een opstapje naar de
toekomst.
Help ons nu ook verder. Versterk ons project door bij uw familie, kennissen, collega’s over
ons te spreken en donoren te werven met een vast maandelijks bedrag. Wordt mede
propagandist van Mikondo.
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