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Projets Mikondo – wij maken een groot verschil.
Gratis onderwijs voor de armen van Mikondo, in Kinshasa, DRCongo dankzij de Vrienden van
Mikondo!
Voor het vijfde jaar krijgen nu meer dan 400 kinderen kwaliteitsonderwijs. De cursussen voor
volwassenen zijn een groot succes. De bibliotheek is een waar kenniscentrum aan het worden.
In juni bezochten we met een van onze grote sponsors het project. Hij raakte er nog enthousiaster van!
De verkiezingen (de eerste na ruim 40 jaar in Congo) en Mikondo.
Alle klassen en het hele personeel werden vrijwillig verplicht ingeschakeld als stembureau.
De eerste keer eind juli en ook eind oktober. Het personeel kreeg er training voor en de kinderen een
weekje vrij.
De overheid begint steeds meer orde op zaken te stellen, wat we merken aan de talrijke controles van
ministeries en inspecties in Projets Mikondo en de school La Tulipe. Anders dan in Nederland moet hun
“transport” dan ook betaald worden en natuurlijk moet onmiddellijk uitgevoerd worden wat niet in orde
bleek. Gelukkig was onze Epi juist in Kinshasa (voor ander werk) toen zelfs de school binnen een week
gesloten dreigde te worden. Het kostte hem, de directie en de conseiller (adviseur) twee weken elke dag
kantoren en ministeries bezoeken, uitleg geven, uitleg aanhoren en natuurlijk veel geld voor de
verschillende papieren.
DHL.
Verzenden naar Congo is heel duur en de douane vraagt nog eens 100% van
de waarde van de zending. Daarom waren we heel erg geholpen toen DHL
eenmalig voor vervoer wilde zorgen van spullen naar Mikondo en daarvoor
alle kosten op zich nam! Waarvoor onze hartelijke dank.
Naaimachines, computers, speelgoed en boeken waren binnen een paar dagen
ter plaatse tot grote vreugde van de hele wijk Mikondo!
Reclame voor Mikondo:
Mikondo is prominent aanwezig van 24 november tot 2 december op
het Erasmusfestival in Den Bosch in het Provinciehuis. Twee
studenten van de Design Academy Eindhoven en twee van de
grafische school St Lucas Boxtel hebben met veel talent en hard
werken een campagne ontworpen voor Mikondo, op initiatief van
IMPULSIS. Beide instituten leiden ontwerpers op die een
buitengewone visie en vaardigheden hebben ontwikkeld op het
gebied van vormgeving. We zullen op korte termijn gaan werken met
de aangereikte ideeën en “tools”.
Bouwactiviteiten:
Bouwt u mee? Giften zijn welkom op giro 40.000 van de Wilde Ganzen,
onder vermelding van MIKONDO ONDERWIJSPROJECT.
Voor uitbreiding met drie lokalen, lesmateriaal, kantoor en een minibusje
stellen we ons als doel 20.000 euro binnen te krijgen. De Wilde Ganzen
helpen ons (net als in 2004) door er een premie op te zetten.

Lopende acties:
Losse en maandelijkse giften op onze giro 9394095 zijn heel hard nodig. We dragen voorlopig alle
kosten voor gratis onderwijs voor de armen in Mikondo. Waar vind je dat: alle giften rechtstreeks
voor het doel? Doet u al mee? Zegt het dan ook voort!
U kunt bij ons uw lege printercartridges inleveren.
Spaar de bedragen van uw emballagebonnen op en maak het resultaat over naar ons.
Lidy Wierenga en haar dochter Alinda maken een voettocht naar Finisterra in Spanje. U kunt de tweede
helft van deze tocht nog sponsoren. Moedig hen aan en sponsor per kilometer of met een vast bedrag
voor de tweede helft van hun tocht en steun daarmee Mikondo. (Stichting Vledder helpt, giro
3658.61.057 ovv Lidy voor Mikondo).
Acties in het afgelopen jaar:
Allen die hieraan bij hebben gedragen bedanken wij:
Om Mikondo te helpen:
- heeft de stichting Vledder helpt… zich ingezet voor ons,
- hield scholengemeenschap Stad en Esch in Diever een sponsorloop (opbrengst 593 euro),
- liepen Lidy en Alinda het eerste deel van hun tocht naar Finisterra (opbrengst bijna 2500 euro),
- werden her en der bussen geplaatst voor emballagebonnen,
- werkten design-studenten aan een reclamecampagne voor Mikondo,
- zorgden bij ons ingeleverde gebruikte printercartridges voor een aanvulling van de Mikondo-kas,
- maakte personeel van Atos Origin een bijdrage over voor de nieuwbouw,
- kregen we bijdragen van feesten en jubilea,
- en hadden we de bloembollenactie:
Dit jaar zijn er weer meer bloembollen via ons besteld.
Inclusief de nabestellingen verkochten we bruto voor bijna
6000 euro aan bloembollen. Netto bleef daar (inclusief een
premie van IMPULSIS van 2123 Euro) ruim 4245 euro over
voor de Mikondo-kas, met dank aan de leerlingen van Chr.
VMBO FOCUS in Harderwijk die samen zorgden voor een
bruto omzet van meer dan 3250 euro.
- en speciaal dank aan alle donateurs die regelmatig zorgden voor een vaste inkomstenbron.
Bestuur.
Medio dit jaar stopte onze voorzitter Jelmer Heddema met zijn taak, studie vraagt veel tijd van hem
zodat hij niet meer die tijd aan Mikondo kan besteden die hij zich voorgesteld had.
Jelmer bedankt voor je inspanningen.
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