
                                                                                             
 

 

In deze Nieuwsbrief brengen we u weer graag op de hoogte van allerlei over Mikondo en de Vrienden van 
Mikondo. De tijden veranderen, maar de vraag om onze hulp in Mikondo is niet minder dan toen we 
begonnen. Geen wonder, duizenden kinderen uit de armste gezinnen kunnen geen onderwijs volgen, 
behalve bij onze partners Projets Mikondo met de school LA TULIPE. Maar zonder donaties in Nederland 
zakt dit goede werk onherroepelijk in.  
 
Transparantie Mikondo is 100% transparant, zoals de 
belastingdienst vraagt van ANBI’s. Alle informatie is daarom 
via www.mikondo.nl met één klik te vinden.  
         

Persoonlijke vriendschap en donaties 
Waar zijn de donaties goed voor geweest afgelopen jaar? Gratis onderwijs voor 670 leerlingen en 
honderden volwassenen. Bescheiden beloning voor de onderwijsstaf. Bijscholing van de leraren. 
Examengelden. Enig onderhoud aan gebouwen, het legen van de beerputten, enig schilderwerk, nodige 
versteviging van de straatzijde i.v.m. anders mogelijk onherstelbare schade door de graafwerkzaamheden 
aan de doorgaande weg waaraan de school ligt.  Leerboeken.  Verplichte kosten aan verzekeringen en 
belastingen ( een nieuwe vorm is afgelopen maand ingevoerd: frais gestionnaires!) Nota’s voor 
electriciteit en water. Lief en leedpot (o.m. de begrafenis van de vrouw van een personeelslid). Nota 
bene: voor het bezoek van Mieke Rang aan het project in juli 2013, droeg de gemeente Deventer een 
bedrag bij van € 470. Voor het overige is de reis bekostigd uit andere bronnen dan St. Vrienden van 
Mikondo.  
Hoe ging het met de donaties? We danken vooral de mensen die op vaste tijden, meestal 1x per maand, 
een vaste bijdrage sturen. Dit is de basis waarop we kunnen rekenen. Voor het overige zijn we bijzonder 
blij met het zo persoonlijke meeleven in vriendschap, wat zich uit in giften, het aandacht vestigen op ons  
goede doel bij vrienden en familie, bij een jubileum of verjaardag, of een reis,  

   

 
tot in Texas toe, waar een 
kerkelijke gemeente van jong 
tot oud spontaan reageerde! 
De tekeningen zijn voor de 
kinderen in Mikondo. 

 
Op die manier werden we ook gesteund door diaconieën resp. ZWO groepen uit Hellendoorn, Ter Aar, 
Deventer, Den Haag en Driebergen. Een lening die omgezet werd naar een gift. En er kwam zelfs dankzij 
een tip van een van onze vrienden een gift van € 4.000 uit de buurt van Katwijk bij verrassing juist op het 
moment dat de afvoer van de toiletten in La TULIPE  wel heel hoge nood veroorzaakte.  
 
De acties voor fondsenwerving. Vrienden lopen zich zo soms het vuur uit de sloffen, zoals voor 
presentaties en de bloembollenactie ( netto opbrengst ruim € 1500) . Het kostte heel wat uurtjes 
vrijwilligerswerk, dat met plezier is gedaan in Deventer, Harderwijk, Ter Aar, Zuid/West Drenthe en dit 
jaar voor het eerst ook Driebergen.  
In Deventer levert die volharding heel wat op in de bus voor emballagebonnen in Albert Heijn. 
Langzamerhand beginnen ook meer mensen zich eraan te wennen dat ze voor Mikondo ook geld in het 
laatje kunnen laten vloeien door deel te nemen aan de Vriendenloterij, de Support actie, Panelwizard, of 
door internetaankopen te doen via Sponsorkliks.  
Er is met succes een beroep gedaan op IMPULSIS, dat voor de nascholing van de leraren van LA TULIPE 
steun verleende. Ook uit  de 1% CLUB  is nog een bedragje nagekomen.  
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Wij willen in deze kolommen deze keer eens de aandacht richten op een paar mensen die voor de 
ontwikkeling van de school LA TULIPE van zeer grote betekenis zijn geweest in een lange reeks van jaren. 
Zonder enig ruchtbaarheid eraan te willen geven hebben zij van maand tot maand met een zeer 
substantieel bedrag de leraren van LA TULIPE geldelijk ondersteund via onze Stichting. Zij vonden het niet 
meer dan natuurlijk, omdat ze het konden doen, zoals ze dat noemden, en omdat ze grote sympathie 
hadden voor het werk dat verzet wordt in de school en de manier waarop dat gaat. We noemen ze met 
ere: Marijn Rang en Nelleke Kleijn van CSO. 
 

 
Op deze foto uit 2006 (!) ziet u Marijn Rang op bezoek in Mikondo in de school.  
Inmiddels is er een etage bij gekomen (zie het fotoboek “Renovatie en uitbreiding” op 
http://www.mikondo.nl/mikondoalbum/webalbum-4/index.htm ) 

 
 

 
 
 

Stichting Vrienden van Mikondo, Deventer, ING: NL37 INGB 000 93 94 095 

Wij hebben de ANBI status, wat u belasting voordeel oplevert! 

www.facebook.com/VriendenvanMikondo 

Website: www.Mikondo.nl    -    Mail: VriendenvanMikondo@gmail.com   
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