
                                                                                              
 

 

 

Terugblik op 2017 
Onze partner in de DRCongo konden we ook dit jaar ondersteunen dankzij de donateurs van Vrienden van 

Mikondo.  Zonder hen zou de school La Tulipe niet voor jong en oud(er) scholing kunnen bieden, 

toegespitst op de lokale behoefte. En dat al sinds het begin (2001 !)  

Maar wat is het een heftig jaar geweest!  

 

“U laat ons toch niet in de steek!” was de hartenkreet vanuit 

Mikondo na het overlijden van de zeer geliefde Epi Kaluba, 

projecthouder en stichter van de ASBL (vereniging zonder 

winstoogmerk) Projets Mikondo.  

Als reactie op onze brief over zijn overlijden hebben veel 

mensen steun gestuurd voor zijn begrafenis. Dat was in 

februari – maart 2017. 

              
 

            

 

Daarop kwam van twee kanten totaal onverwachte hulp.  

Papy Kabangu Kaluba trof maatregelen om zich te kunnen 

vrijmaken om leiding te gaan geven aan het mooie project van zijn 

broer en hartsvriend.  

En uit drie stichtingen en groepen die een soortgelijk Congolees 

project hadden afgerond werd eenmalig een groot bedrag gedoneerd 

aan de Stichting Vrienden van Mikondo. (zie onderaan)  

 

 

Voortvarend is met dat geld en hulpkrachten uit de wijk Mikondo de noodzakelijke renovatie van het 

gebouw aangepakt met duurzame materialen. Reeds voor de grote vakantie begon waren de toiletten 

uitgebreid en gemoderniseerd, en werd aan de straatzijde de toegang verbreed. In de vakantie zijn in alle 9 

lokalen de muren opgeknapt en nieuwe vloeren gelegd (hoe nodig dat was hebben we afgelopen jaren 

meermalen gemeld). Er is overal elektriciteit aangelegd en verlichting. In eigen beheer is een groot aantal 

schoolbanken vervaardigd van eerste kwaliteit hout. Enkele ruimten zijn zelfs betegeld. Voor bescherming 

tegen vandalisme en plunderingen zijn de poort en de kleine ingang optimaal beveiligd. Hemelwaterafvoer 

is hersteld (nu van duurzamer materiaal) evenals het dak aan straatzijde. De inrichting is uitgebreid met 

een flink aantal computers (wat ook al jaren nodig was), kasten, en tafels en stoelen. – Een keus uit de vele 

foto’s met uitleg is op onze website gezet.  

 

De sociaaleconomische situatie in het land en speciaal in de wijk Mikondo is nog weer verslechterd. Het 

bewind Kabila handhaaft zich bijvoorbeeld door, op dagen dat protesterende mensen vreedzaam aandacht 

zoeken, opdracht te geven alle groepen van 5 personen of meer te arresteren of te beschieten met scherp. 

(voor actueel nieuws: www.facebook.com/miekerang) Het is niet uit te houden meer, zoals ook de 

bisschoppenconferentie onlangs stelde.  

 

         

Op La Tulipe zijn de kinderen welkom voor wie geen 

schoolgeld kan worden betaald. De toevloed van leerlingen is 

enorm. Er zijn er dit jaar 1220 geplaatst. Een groot aantal leraren 

heeft zich gemeld voor vrijwilligerswerk met een kleine 

vergoeding. Aanstelling gebeurde op grond van hun CV en de 

test van hun vakbekwaamheid die is afgenomen met hulp van de 

Onderwijsinspectie. Ze tekenden een contract voor dit schooljaar.  
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Daarnaast wordt ook voor de jeugd na school c.q. voor 

drop-outs gezorgd. Zo gaat er een vakopleiding starten, 

projekt ARAMBE geheten, en wordt met sport en 

film in de openlucht een alternatief geboden voor het 

afglijden naar criminaliteit en prostitutie. Het onderdak 

voor ARAMBE is op dit moment in opbouw.  

 

 

Bloembollenactie  
 Dit jaar was de omzet €  3.216,50 De netto 

opbrengst voor Mikondo is  € 1.286,60. 

Daarvoor zijn inmiddels enkele microscopen 

gekocht en meegegeven aan Papy. De actie is 

gevoerd in de plaatsen Deventer, 

Driebergen/Doorn, en 

Wilhelminaoord/Nijensleek/Vledder, en 

Steenwijk. Bij de aflevering van de bloembollen 

kregen we ook nog giften.  

 
                  

 

Financiële steun voor dit werk is heel hard nodig. Per leerling is per jaar bijvoorbeeld € 5 nodig voor 

sport- en spelactiviteiten, en € 5 voor verzekeringen. Boeken en woordenboeken zijn nodig, examengelden 

gaan al gauw € 3.000 bedragen. Voor de leraren is maandelijks ruim € 3.000 nodig. Slechts een klein deel 

daarvan kunnen wij helpen te betalen uit de vaste donaties. U begrijpt dat we u nodig hebben om 

ruchtbaarheid te geven aan dit fantastische duurzame vredesproject. Doet u mee? Maakt u propaganda voor 

ons? Bestel bij de webwinkels waar u normaal al koopt, maar dan via Aktie op onze site www.mikondo.nl 

(waar u ook voorgaande Nieuwsbrieven vindt). Of rechtstreeks bij www.sponsorkliks.com/products  

sponsordoel Mikondo.   

Voor boeken en E-books raden we www.youbedo.com  aan, die geeft het hoogste percentage.  

 

Wij danken nogmaals onze vaste donateurs en ook voor de volgende grote giften van resp. St. Hands & 
Feet, Stichting Kitoko, Diaconie Geref. Katwijk, Fam. P. bij jubileum, ZWO Driebergen, St. Vrienden van 
Congo, Mevr. V.d. L via Vrienden van Congo, fam. D. , Oecumenische Hagediensten, jubileum fam. M. , 
Protestantse Gemeente Steenwijk. 
 
Namens Vrienden van Mikondo:  

Mieke Rang,  Harry Olde Reuver of Briel  Dewes van Lohuizen   
 
Namens Projets Mikondo: Papy Kabangu 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   
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