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Gehoord van een van onze donateurs: “Ik heb gezegd tegen onze dokter dat Project Mikondo nu
eens echt een project is waar je geld direct ten goede komt aan het doel. En je hebt er heel goed
zicht op hoe het gaat en wat ermee gebeurt, doordat het zo’n directe en korte lijn is!”
Hierbij vindt u na onze nieuwsbrief van juni 2005 weer wat informatie over de situatie bij
PROJECT MIKONDO en onze ACTIES IN NEDERLAND.
Hopelijk kunt u er uit wijs worden en voelt u er ook voor om ons project verder bekendheid
te geven en te steunen!
Het schooljaar 2004/2005 is met succes afgesloten. 100% van de leerlingen van het zesde leerjaar is
geslaagd voor de landelijke eindproef die toegang geeft tot de middelbare school.
Het eind van het schooljaar vond wel plaats onder moeilijke omstandigheden: eind juni zijn er
ongeregeldheden in Congo geweest en ook in Kinshasa. Op ongewapende demonstranten werd met
scherp geschoten door leger en politie en weken tevoren werd de bevolking al angstig doordat elke
morgen verminkte lijken in de volkswijken werden aangetroffen.
Toch is tot en met de officiële laatste cursusdag school gehouden in ons project, onder dreiging van
de overheid (de school die niet gewoon les gaf, zou voorgoed haar vergunning kwijt raken!)
Het schooljaar 2005/2006 is begonnen met veel spanningen. Meer dan vijf weken woedde er een
landelijke staking van onderwijspersoneel wegens de slechte en achterstallige betaling van de
leraren.
Onze mensen deden niet mee aan de staking, maar de ouders hielden de kinderen thuis, omdat er
hier en daar gewonden en zelfs doden vielen in de scholen. Ongure elementen terroriseerden dan
een school waar ze met geweld binnendrongen, sloegen de boel kort en klein en schoten in het rond.
Op onze school is dat gelukkig niet gebeurd. Misschien speelde mee dat het echt een school voor de
bevolking is en niet voor een bevoorrechte groep. Geen van onze ouders wilde echter het risico
lopen dat hun kind bij zoiets betrokken zou raken.
Nu is alles inmiddels rustig en er wordt heel hard gewerkt om de schade in te halen. De inschrijving
van leerlingen in Project MIKONDO moest stoppen bij ruim 400 wegens plaatsgebrek. Jammer
voor wie achter het net visten en geen alternatief hebben!
Er werken een twintigtal gekwalificeerde krachten aan de school La Tulipe en in de
Bibliotheek Mikondo. Hun beloning is nog ver onder het bedrag dat tot de staking leidde bij
andere scholen, maar onze mensen hopen dat we op korte termijn meer donateurs vinden,
zodat het maandbedrag van 590 dollars kan worden opgekrikt.
De eenmalige giften dienen daarnaast voor aanschaf van benodigdheden en verbeteringen
aan het onderkomen (na goed overleg). Zoals bijvoorbeeld onlangs een flink aantal plastic
kuipstoelen voor grote bijeenkomsten en…verhuur! Of opschilderen van de muren. Of
vernieuwen van het dak.
Zowel Mieke Rang als de consulent Epi Kaluba hebben Project MIKONDO bezocht afgelopen
september en oktober toen ze voor andere werkzaamheden in Kinshasa moesten zijn. Epi Kaluba
heeft een week meegewerkt aan de verbetering van het klimaat, de verlichting en de opbergruimte
in de school. Hij heeft de inkopen mee gedaan voor de schoolboeken (tweedehands) en de
bibliotheek mee helpen opruimen. Goed voorbeeld doet goed volgen!

Ook zijn er diverse vergaderingen van de consulent met het personeel en de directie gehouden om
alles goed af te stemmen tussen Mikondo en Nederland. Van de zeer goede stemming getuigen de
video-opnamen. En op de foto’s zijn de verbeteringen aan de daken en aan de boekencollectie goed
te zien.
Door de ingebruikname van de generator die aangeschaft is, is er nu ook bij avond een zee van licht
(neon) en dus zijn de alfabetiseringslessen gestart. Begonnen is met een “pilot”groep van 12
vrouwen van ongeveer gelijk niveau. De anderen staan op een wachtlijst. Er is begeleiding van de
leerkrachten door een docent die al vaker voor volwassenen heeft gewerkt.
Een mijlpaal was de afronding van de erkenning van de school op nationaal niveau. Dit is absoluut
nodig om te voorkomen dat allerlei inspecties gaan dreigen met sluiting (om zo geld af te persen).
Van de plechtige ondertekening van de statuten zijn ook opnamen gemaakt. De advocaat Konga
belastte zich ermee om daarna bij de notaris van de stad en het Ministerie van Justitie de
goedkeuring te krijgen, ondanks de staking onder de ambtenaren. Als het gepubliceerd staat in de
Staatscourant (Journal Officiel) is het definitief in orde.

Acties in Nederland
De gemeente Deventer subsidieerde gedeeltelijk de reis van Epi Kaluba naar Mikondo.
Een bruidspaar vroeg de gasten op hun 40-jarig huwelijksfeest niet vergeefs om een gift: 1500
Euros voor Mikondo! Een viering in Frederiksoord leverde 480 euros op voor Mikondo.
De opbrengst van een LAN-party op het Revius Lyceum in Doorn was voor Mikondo. Ook de
advertentie-opbrengsten van naburige restaurants op de Reviussite werden bestemd voor Mikondo.
Voor de vierde keer is de bloembollenactie gehouden. Met een bruto omzet van ongeveer 5200 euro
was dit de hoogste opbrengst die we tot nu toe behaald hebben.
Dit was mede dankzij het werk van de Chr. VMBO FOCUS in Harderwijk waar door de kinderen
voor meer dan 2600 euro verkocht werd.
Netto leverde deze actie ongeveer 1600 euro op. Inclusief de 1350 euro toegezegde subsidie van het
ICCO kunnen we de gewenste boeken voor de school kopen zodat de leerlingen weer volop aan het
werk kunnen.
Donateurs: sommigen verhoogden spontaan hun bedrag. Een aantal bloembollenbestellers greep
ook de kans om ons zo regelmatig te steunen.






Hoe kunt u ons helpen?
Word donateur en stort regelmatig een bijdrage op giro 9394095 tnv de Vrienden van
Mikondo.
Verzamel uw printercartridges en lever die bij één van de bestuursleden in.
Speel mee met Superbal: met trefwoord MIKONDO steunt u onze stichting.
Lever uw oude mobieltje inclusief oplaadapparaat bij ons in. Wis vooraf wel even alle
persoonlijke informatie. Ze worden meegenomen naar Mikondo en daar met graagte
gebruikt.

Met vriendelijke groet van het bestuur van de Stichting Vrienden van Mikondo:
Jelmer Heddema, voorzitter, tel 0570 640933
Dewes van Lohuizen, secretaris / penningmeester a.i. tel. 0570 621390
Epi Kaluba, bestuurslid en consulent, 0570 638057
Harry Olde Reuver of Briel, bestuurslid,
Mieke Rang, coördinatrice, 0521 381925

Postbank 9394095, Stichting Vrienden van Mikondo, Deventer
www.Mikondo.tk

