
                                                                                                        
 

 

Contrasten.  

 

We beginnen onze Nieuwsbrief met hulde aan de positieve instelling van de werkers in het project! De 

omstandigheden in de stad zijn deze weken nog weer zwaarder (geen stroom, geen water, een zondvloed 

aan regenwater elke dag, prijzen die de pan weer uitvliegen). Maar klagen? Nee, ze werken stug door en 

zien dat de school steeds mooier wordt doordat de bouw vordert. Hoed af, mensen! Chapeau, équipe de 

La Tulipe! 

 

Het regenseizoen duurt zeker nog tot einde deze maand. Dag in dag uit en urenlang verwoesten zeer 

zware regens straten en huizen. Sinds 1961 is het niet zo erg geweest. Verkeer ligt vrijwel stil, iedereen 

schuilt tot het over is.  

 

De school en bibliotheek in Mikondo 

hebben er ook de klappen van 

gekregen. Met man en macht is er 

gewerkt om de schade te beperken 

zodra er uit Holland extra geld is 

gestuurd voor het materiaal en 

arbeidsloon. Er is nu een goede 

afwatering naar de straat, en aan de 

straatzijde zal de reparatie van de 

waterkering afgemaakt worden zodra 

er weer geld voor is. Hopelijk zal toch 

de kerstvakantie gebruikt kunnen 

worden om boven de kleuterklas de 1e 

etage af te bouwen.  

 

 

Drie onderwijskrachten volgden een tiendaagse verplichte bijscholing. Ze kregen de opdracht voor de 

school binnen een paar weken een serie didactisch materiaal aan te schaffen voor het nieuwe 

lesprogramma. Kosten 400 USdollar. Reeds nu komen om de haverklap inspecties de school lastig 

vallen omdat het materiaal nog niet gekocht is. Dat we blut zijn door de waterschade is geen reden voor 

ze om coulant te zijn! Dat is typisch Congo. De Staat schiet zelf schromelijk tekort in de zorg voor gratis 

onderwijs, maar legt dure en onredelijke verplichtingen op aan zo’n school die desondanks prima 

onderwijs aan de arme kinderen geeft.  

 

Acties voor La Tulipe. 
 

 

 

Tweede etage.  

 

Vorig jaar december begon de bouw van de tweede 

etage op de school. Dit jaar werd in de 

zomervakantie hard gewerkt om het geheel af te 

bouwen wat bijna gelukt is. De vele giften, een 

grote actie op het Revius lyceum in Doorn en de 

steun van de Wilde Ganzen maakten dit mogelijk. 
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ZWO commissie Nootdorp Ypenburg.  

Doelstelling van een actie voor de alfabetiseringscursussen was € 450,00. Wij werden blij verrast met  

€ 900,00. Genoeg om een half jaar lang de cursussen aan voornamelijk vrouwen voort te zetten. 

 

Natte boel. Er was ineens grote nood door de zware regens. Het was zeer kort dag om goten, 

waterafvoerleidingen en reparaties aan dak en muren te maken. Het bestuur van Stichting Mikondo trok 

aan de bel bij alle bekende Vrienden. Het gevolg was hartverwarmend. Ruim twintig extra giften 

kwamen binnen op de Postbankrekening 9394095 tot een totaal van € 2.290,00. 

 

In totaal hebben we € 4.290,00 kunnen sturen voor de “waterwerken”. Bijna genoeg om alles uit te 

kunnen voeren. Alleen is onze kas nu bijna leeg…… 

 

 

 

Boeken.  
 

De Rijksscholengemeenschap in Steenwijk 

voert vanaf 3 december een hele week actie. 

De opbrengst is voor boeken voor La Tulipe. 

Het streefbedrag is € 6.000.  

 

 

Vertelsels. Vledder helpt… is een stichting die dit jaar ook voor La Tulipe in Mikondo actie voert. In 

het Daktheater worden mooie kerstvertellingen aangeboden tijdens de Kerstmarkt van 15 december.  

 

Bloembollenactie.  
 

De bloembollen actie kon de topopbrengst van het vorige jaar niet 

halen, maar toch werd er met medewerking van de eersteklassers 

van Chr. VMBO Harderwijk locatie FOCUS voor ruim € 3.800,00 

verkocht. Onze netto opbrengst was dit jaar ruim € 1.400,00 

waarbij nog een premie van Impulsis komt. 
 

 
 

Verkoop van unieke artikelen. Wist u dat u uw goede wensen kunt versturen met onze mooie 

wenskaarten met envelop? De foto’s zijn door de kunstenaar Rob Ebell gemaakt van 

kunstnijverheidsartikelen en sieraden uit Kinshasa die wij ook verkopen. Ook zijn er foto’s van de 

schoolkinderen van La Tulipe of leuke straatbeelden. Wist u dat u ook prachtige Afrikaanse kleding kunt 

uitzoeken? Bel ons of stuur een mailtje als u er meer van wilt weten. We nemen ook bestellingen aan. 

 

Helpt u ons aan meer donateurs per maand? We hebben er nu 43 en streven volgend jaar naar 60. 

 

Met vriendelijke groet van het bestuur van de Stichting Vrienden van Mikondo:  

Voorzitter vacant 

Dewes van Lohuizen, secretaris / penningmeester a.i. tel. 0570 621390  

Epi Kaluba, bestuurslid en consulent 

Harry Olde Reuver of Briel, bestuurslid  

Mieke Rang, bestuurslid, 0521 381925  

Zoals u ziet is ons bestuur dun bezet. We zoeken een voorzitter en een penningmeester. Iets voor u? 
 

Postbank 9394095,  Stichting Vrienden van Mikondo,  Deventer 
Op onze website ziet u het laatste nieuws en…leuke foto’s ! www.Mikondo.nl 


