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Elke euro die we uitgeven in Afrika heeft “een fenomenale impact” op het welzijn van de mensen (zegt Bill
Gates). Zéker ook voor de armste kinderen en hun familie in Mikondo.
Onze donoren weten het wel: onze stichting Vrienden van Mikondo is in het leven geroepen om de
kansarme jeugd van Mikondo (Congo-Kinshasa) te helpen aan goed onderwijs, en dat op dringend
verzoek van de ouders aan Mieke Rang, die daar sinds 2000 regelmatig komt. Op onze site
www.mikondo.nl staat meer informatie o.m. over alles wat bereikt is in al die jaren. Dus hier alleen even
kort gezegd: een voor Congolese begrippen prima gebouw met 2 etages aan de Avenue Ndjoku, met
bibliotheek, 9 lokalen, 3 toiletten, diverse kantoorruimten. Dankzij steun van de Wilde Ganzen, de firma
CSO, Impulsis, kerken, scholen en donoren. Een jaargemiddelde van 400 leerlingen, plus vele tientallen
volwassenen die beter leren lezen en schrijven! Jaar in jaar uit tientallen geslaagden die verder konden,
ook dankzij de unieke bibliotheek. Een echt godsgeschenk voor Mikondo, die school La Tulipe!

Directrice Mw Mado, 25 jaar ervaring, waarvan 13
op La Tulipe, garant voor prima onderwijs.

Anders dan in andere landen is de Congolese overheid nog steeds niet in staat om de armsten gratis
onderwijs te geven, en andere kosten op zich te nemen. Ook nu onze inkomsten dalen, willen we daarom
goed onderwijs blijven bieden. Per maand kunnen we nu echter nog maar € 700,00 sturen, de helft van
wat nodig is voor rond de 500 leerlingen dit schooljaar! Het is aangrijpend voor wie gewend is aan
Nederlandse scholen voor onze kinderen, met alles erop en eraan en bijdragen van het rijk (salarissen en
onderhoud) en verzekeringen.
Wat doet de school La Tulipe eraan om de boel draaiend te houden? Ten eerste heeft het onderwijsteam
van 2 maanden loon afgezien (juli en augustus). Verder is de middelbare school afgestoten per juli 2014 ,
omdat die het meeste kost. En met de oudercommissie samen worden ouders gemaand om toch een
kleine bijdrage te betalen, zodat de banken en de schoolborden kunnen worden gerepareerd. De school
zet de ouders onder druk om toch ook iets bij te dragen, en die zien de noodzaak ook wel in, en beloven
wel, maar zijn domweg zo arm dat zelfs die 5 dollar per kind per maand niet lukt. Het geeft veel
spanningen natuurlijk, zowel met wanbetalers als met de inspectie.
Ook is een bezorg- annex vuilophaaldienst opgezet
middels vier handkarren (pousse-pousse). Hier is
weinig onderhoud aan en het is nog milieubewust
ook. De verhuur levert een bijdrage aan de school.
Wij danken Stichting Van Leek die het ons door
hun bijdrage mogelijk maakte o.a. de handkarren
te laten maken.

Gelukkig staan we er niet alleen voor. Afgelopen jaar is middels collecten of anderszins weer uit enkele
kerken steun gekomen.
Ook willen we allen die geholpen hebben onze 13e bloembollenactie tot een succes te maken, bedanken.
In Driebergen, Ter Aar, Z.W.Drenthe, en Deventer gingen zij op pad voor Mikondo. In Harderwijk waren
dat de leerlingen van de Chr. VMBO Harderwijk locatie Focus en Oriënt. Inclusief nabestellingen zitten
we op een totale omzet van ruim € 4300,00. Netto betekent dat voor Mikondo bijna € 1700,00 (vorig jaar
ruim € 1500,00). Het is op dit moment nog niet zeker of Impulsis de beloofde premie erop kan geven,
bestemd voor bijscholing.

Volle bak, ook op het schoolplein

Wonderbaarlijk zoals het afgelopen jaar toch veel goed is gekomen! Alle 6 beerputten moesten
hoognodig geleegd, wat in 2 series is uitgevoerd op het moment dat er bij ons geld in kas voor was. Er is
enkele malen voor zieken betaald, en de overheid is tevreden gesteld ( vernieuwing van de vergunning,
na 10 jaar). De buiten-zijmuur van het schoolgebouw kon eindelijk afgewerkt worden met een goede
beschermende laag, dankzij de gift van Stichting Van Leek. Voor hun € 5.000,00 konden de schoolboeken
worden betaald die verplicht aangeschaft zijn in 2014 en ook nog 4 handkarren gemaakt. Weer een
voorbeeld van de enorme impact van zo’n bedrag! Maar schrijfmachines, enkele computers, een aantal
schoolbanken, nee dat kon er niet van af, helaas. Die zijn er dus niet, op La Tulipe. Nogal schraal dus.
Krijgt u net als wij de kriebel en wilt u dat er meer voor La Tulipe gedaan kan worden? U kunt denken aan
periodieke overmaking van een bedrag, of verhoging van uw bedrag (we zijn een ANBI). Misschien kunt u
in uw eigen kring een activiteit ontplooien en/of informeren bij onze werkgroep voor een presentatie of
de denktank versterken. U kunt geld doneren voor een p.c. of schrijfmachine, of nieuwe banken, zodat er
niet meer 5 leerlingen in een 3-persoonsbank moeten zitten.
En…als u toch per internet aankopen doet…ga dan altijd via de Mikondo aktie pagina,
http://www.mikondo.nl . Bij meer dan 100 grote winkels wordt dan een percentage aan MIKONDO
gedoneerd via Sponsorkliks. Echt waar. Geldt ook voor reizen.
Wilt u niet bij uw boekhandel kopen? Bestel dan uw boeken bij
, daarvan krijgt
MIKONDO 10% ! Ook boek.net doet dat. Zoek het even uit en plak een herinnering op uw bureau! Zegt
het voort, zegt het voort.
Of misschien gaat u de speciale Mikondo postzegel gebruiken:
1 velletje met 10 zegels kost 10 euro, de frankeerwaarde is op dit
moment 64 cent.
Namens Vrienden van Mikondo: Mieke Rang, Dewes van Lohuizen en Harry Olde Reuver of Briel.
Namens Projets Mikondo: Epi Kaluba.
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

