
                                                                                            
 

 

In deze Nieuwsbrief kunnen wij weer melding maken van een aantal verheugende initiatieven hier in 

Nederland. Ook kunnen we weer positief nieuws melden van het project in Mikondo met de 

basisschool LA TULIPE in de DRCongo.  

 

Nederland 

Een kerk in Ypenburg/Nootdorp heeft vorige jaar zomer zoveel geld bijeengebracht dat bijna het hele 

jaar de alfabetiseringslessen aan drie groepen in Mikondo ermee bekostigd konden worden. Ook 

stuurden ze een bedrag mee voor aankoop van speeltuig. Komende maanden wordt daar weer aan 

Mikondo gedacht en gecollecteerd. Hopelijk weer voor de Congolezen die willen leren lezen en 

schrijven. Het zijn er nog zoveel!  

 

 

De Stichting “Vledder helpt..” is een kleine groep in Drenthe die met grote 

vasthoudendheid actie voert voor een bijdrage aan Mikondo die weer door de Wilde 

Ganzen met een forse premie wordt opgehoogd. Dat is de derde keer dat de Wilde 

Ganzen ons project steunt! De Actie heet dan ook Tulipe 3. Het streefbedrag is zo 

goed als binnen. Nader nieuws volgt op hun website: www.vledderhelpt.nl  

 

Het Revius Lyceum in Doorn gaat ook voor de derde keer Mikondo helpen en een school in 

Apeldoorn buigt zich nu over soortgelijke plannen. Gaat nu de droom in vervulling van een eigen 

internetverbinding voor de school La Tulipe? En een extra lokaal voor computerles? In Mikondo zien ze 

dat liever morgen dan overmorgen gerealiseerd.  

Voor de zevende keer voeren we onze bollenactie, die ons van de firma Baltus 40% van onze omzet 

oplevert. Door Impulsis wordt ook nog eens dat bedrag verdubbeld. Waar het geld voor besteed wordt 

moet dan wel vooraf aangegeven worden en naderhand verantwoord worden, uiteraard. Aan de 

projectleiding in Mikondo dus ook dit jaar de vraag: wat is er het meest nodig? Het werd een lange lijst 

met leerboeken en handboeken en reparaties aan de gebouwen en vervanging of uitbreiding van de 

computers. Mikondo staat ook op www.impulsis.nl  bij projecten.  

 

Onze bestuursleden hebben afgelopen voorjaar bij Impulsis 

een training gevolgd. Ook zijn ze in overleg met hun 

contactpersoon bij Impulsis om te komen tot een versteviging 

van het project in Congo. Daarbij wordt ook gedacht aan 

scholing en training van de werkers in Projets Mikondo en het 

verwerven daar van meer eigen inkomsten.  

 
 

 

 

De Vrienden van Mikondo zijn uit op versterking en uitbreiding. 

Met het huidige aantal donaties kunnen we wel een basisbedrag sturen, maar we vinden dat we de 

werkers in Mikondo nog meer zouden moeten steunen bij de maandelijkse kosten van het onderwijs. U 

helpt rechtstreeks met een periodieke overschrijving (elke maand een vast bedrag dat automatisch aan 

Mikondo wordt overgemaakt) Dat bedrag kunt u op elk gewenst moment wijzigen.  

 

10 jarig bestaan. 

In maart zou de viering van het 10-jarig bestaan van de verbintenis tussen Nederland en Mikondo 

worden gevierd. De gemeente Deventer bekostigde een deel van de reis van Mieke uit de subsidie pot en 

velen van u gaven een bedrag om deze viering mogelijk te maken. 

Helaas is de viering uitgesteld, het overlijden van een leerkracht midden maart en de uitlopende 

verbouwing noopten ons een andere datum te zoeken. De goede gaven zijn gereserveerd.  
 

 

Mieke kon toch veel goed werk doen rond de aanschaf van de taxibus en 

de contacten met The Transpetrol Foundation uit Brussel, de organisatie 

die de taxi aankoop mogelijk maakte met een lening. 
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http://www.vledderhelpt.nl/
http://www.impulsis.nl/


Mikondo / Kinshasa / DRCongo  

“Meneer, u hebt zelf geen idee wat het wel betekent voor ons, dat project MIKONDO en de school La 

Tulipe!” Dat werd gezegd tegen onze projectleider in Kinshasa. Door iemand uit de wijk Mikondo.  

Dat zijn leuke dingen om te horen. Binnenkort maar eens een paar interviewtjes maken! Horen wat er 

concreet bedoeld wordt met zulke opmerkingen.  

Alle schoolkinderen van La Tulipe hebben een rugtas met schoolspullen gekregen van de vrouw van het 

Staathoofd, Madame Olive. Ze werden bij verrassing op de school bezorgd, begin september. Het was 

een blijk van waardering voor de school LA TULIPE, die zonder enig verzuim de lessen geeft, ondanks 

stakingsacties elders in het onderwijs.  

Het taxiproject is na wat haperingen nu al een paar maanden operationeel. Het voorziet in een grote 

behoefte van de inwoners aan goed (groeps)vervoer, en…zorgt voor extra inkomsten voor de school 

door het geld dat overblijft na aftrek kosten en reserveringen voor de vervanging van de auto.  Geld 

bijvoorbeeld voor melk voor de kleuters die met een lege maag naar school komen.  
 

De uitbreiding met de 2
e
 etage op de lokalen 1 en 2 en de kleuterklas is 

voor een groot deel al maanden geleden in gebruik genomen. Maar voor de 

banken en tafels was nog geen geld, zodat de leerlingen op de betonnen 

vloer moesten zitten tijdens de les. De nieuwe banken voor die lokalen zijn 

nu gekocht tot opluchting van leerlingen en docenten. De lessen naaien en 

knippen gaan ook naar de etage zodra het laatste lokaal daar klaar is.  
 

 

Plannen. Er kan met enige moeite een etage boven op de bibliotheek gezet worden. Dan gaan de boeken 

naar boven en op de begane grond wordt de ruimte dan computerlokaal.  

Het plan voor een landbouw-project op een paar tientallen kilometers van Mikondo ligt ook weer op 

tafel. Zoiets werkt goed bij andere scholen in Kinshasa, naar men zegt. Die zorgen zo voor meer eigen 

inkomsten. La Tulipe heeft overigens al een jaartje een eigen winkeltje, waarvan de (bescheiden) 

verdienste ook voor extra inkomsten zorgt. – Ons ideaal: een kopschool met beroepsonderwijs, vraagt 

vooralsnog nog zoveel maandelijkse inkomsten, dat we het nog even moeten laten rusten. Tot we per 

maand meer vaste inkomsten hebben. Wat doen we daar aan?  
 

Zonder idealisme kan je niet werken bij Projets Mikondo. Het vraagt offers van het personeel, en een 

vaste hand van de leiding. Maar het vervult ons dan ook allemaal met trots, omdat er hard voor dat 

succes gezwoegd wordt.  

De omstandigheden zijn heel moeilijk in Congo. Veel ontwikkelingsorganisaties bedanken daarom voor 

de eer om daar te werken. Bijvoorbeeld: geen World Servants, geen Oikocredit. De berichten over 

oorlog doen er ook geen goed aan.  

Voor ons van Vrienden van Mikondo een extra reden om ons voor Mikondo in te spannen. Als hulp voor 

de mensen die zelfs hun kinderen niet naar school kunnen sturen uit armoede.  
 

Als wij er niet waren met Projets Mikondo, wat zou dat voor verschil maken? Zijn we niet een beetje 

overbodig zo langzamerhand? Worden door onze hulp de mensen geactiveerd of juist gemakzuchtig? 

Wat zijn de sterke en wat zijn de zwakke punten van ons werk en wie wil er eens met een frisse kijk ons 

adviseren? 

Deze en andere vragen behandelen we zeker een maal per kwartaal in overleg tussen de Vrienden van 

Mikondo in Nederland en de werkers van Projets Mikondo in Congo. Kijken of de realiteit nog strookt 

met de oorspronkelijke visie en of het gewenste effect wel bereikt wordt. Onze visie was en is nog: hulp 

bieden op de wijze die plaatselijk wenselijk wordt geacht. Doelgroep: kinderen die anders geen 

onderwijs zouden krijgen in de achterstandswijk Mikondo van Kinshasa, DRCongo. En de bevolking 

van die arme wijk die anders geen toegang heeft tot sociaal-culturele ontwikkeling.  
 

Met uw hulp als donor is al veel tot stand gekomen. Wist u dat u via online bankieren eenvoudig 

opdracht kunt geven tot een periodieke overschrijving van een bedrag naar onze rekening? Ook 

ophogen van het bedrag gaat online heel eenvoudig.  

Namens het bestuur: Mieke Rang, Dewes van Lohuizen, Harry Olde Reuver of Briel,  

Namens Projets Mikondo: Epi Kaluba. 
 

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


