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NAAISCHOOL in MIKONDO, DRCongo i.o. Centre MUASI MUSALA

In Mikondo, vlak naast de school LA TULIPE, aan de hoofdstraat Avenue Ndjoko, ontwikkelt
Projets Mikondo een Naaischool: het CENTRE MUASI MUSALA. Per jaar zullen daar dan 90
tot 120 meisjes opgeleid kunnen worden.
In Nederland zoekt de Stichting Vrienden van Mikondo aandacht voor bovengenoemd
project van haar Congolese partner. Deze is bekend van de school LA TULIPE en het sociaal
project ARAMBE, beide in de dichtbevolkte volkswijk MIKONDO in Kinshasa, DRCongo.
(www.mikondo.nl)
Voor investering in dit project richten wij, Stichting Vrienden van Mikondo, ons tot u en
andere Fondsen en particulieren, kerken en diaconieën met het verzoek om bij te dragen in
dit mooie project.
Dit project, start van CENTRE MUASI MUSALA, dat voor u ligt omvat de bouw van een
multifunctioneel houten gebouw met 2 lokalen, daarbij twee toiletten, beveiliging, en de
inrichting van dit gebouw (16 m. x 5 m.) en de ruimte erachter, bestemd voor diverse
activiteiten, zoals gymnastieklessen, praktijklessen mechaniek, praktijklessen elektra enz.
van LA TULIPE.
En de materialen.
En de exploitatiekosten voor 1 jaar.
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Voorgeschiedenis.
Al begin 2020 ondervond Projets Mikondo dat er meer lesruimte moest komen voor de
naailessen in het kader van het sociaal project ARAMBE aan ongeletterde meisjes en jonge
vrouwen. De ruimte van ARAMBE was beslist te klein om goed te kunnen werken en niet
veilig genoeg. En vooral bleek dat er grote vraag was naar een plaats op de opleiding.
Nergens is in de wijde omtrek is zo’n voorziening. Besloten werd daarom een officiële
vakopleiding (naaischool) op te richten voor minvermogende meisjes en kindmoedertjes:
MUASI MUSALA (vertaald: de vrouw die graag ijverig werkt)
De planning voor het oprichten van een naaischool kwam in versnelling, toen vlak naast de
school La TULIPE een leeg perceel van 30 x 8 meter vrijkwam. Een buitenkans in die zo
dichtbevolkte wijk! De eigenaar staat sympathiek t.o. het werk van Projets Mikondo en zo
is eind juli de huurovereenkomst gesloten in afwachting van financiële hulp voor het
optrekken van een lesgebouw.
In oktober liet de Congolese overheid scholen weten dat er i.v.m. het COVID-19 virus meer
onderlinge afstand in de schoollokalen moet worden gehouden. LA TULIPE (1200
leerlingen) bleek dus per direct meer klaslokalen nodig te hebben!
Daarop is in oktober 2020 snel een begin gemaakt met het optrekken van een
multifunctioneel lesgebouw op het lege perceel. Dankzij intensief overleg met deskundige
en ervaren dames van naaischolen elders in Kinshasa, is het lesplan opgesteld, en ook de
lijst van benodigde materialen voor de naaischool.
Wij, Stichting Vrienden van Mikondo, van meet af aan nauw in overleg over het project met
de Congolese partner, zien de noodzaak en de urgentie ervan. Vandaar dat wij de start deels
hebben gefaciliteerd met geld uit onze begroting.

Urgentie van het project.
De vraag kan zijn: Waarom is er een Naaischool nodig in Mikondo…?
Het antwoord: Omdat het een duurzame oplossing is om uit de armoede te geraken voor
meisjes en kindmoedertjes.
 Grote aantallen jongeren in Mikondo (DRCongo) hebben geen school gehad of maar
kort. Hun kans op een goed bestaan is miniem. Ze groeien zomaar op in bittere
armoede of storten zich in de misdaad.
Maar…. Er is wel degelijk een goede kans om uit de armoede te raken. Er is namelijk
genoeg werk te vinden voor wie wil, tenminste… voor wie vakbekwaam is of
praktijkervaring heeft. En die wil PROJETS MIKONDO meer en meer bieden.


De Congolese stichting PROJETS MIKONDO ontwikkelde afgelopen 3 jaren met
succes laagdrempelige korte trainingen voor jongeren, met begeleiding naar een
baan. Metselen, autotechniek, houtbewerking, administratief werk. En kleding
naaien.
Dit sociaal project heet ARAMBE (= we doen het samen)
http://www.mikondo.nl/mikondoalbum/arambe-album/index.html

Project Naaischool in Mikondo, DRCongo: Centre Muasi Musala

4



Uitbreiding van de capaciteit van de opleiding kleding maken bleek al gauw
dringend gewenst. De vraag naar een opleidingsplaats is vele malen groter dan de
capaciteit van ARAMBE. Dat is omdat in de wijde omgeving geen mogelijkheid is
voor zo’n laagdrempelige praktijkopleiding kleding naaien waar voldoende materialen
zijn om op te leren. Daarom dit project.



Kleding leren naaien biedt perspectief voor meisjes. Ze zijn zeer kwetsbaar en
geraken niet uit de situatie van diepe armoede. Ze worden zomaar slachtoffer van
uitbuiting en prostitutie, en zeker als er al een kindje van is gekomen.
Maar als ze hebben geleerd kleding te naaien, kunnen ze daarna fulltime betaald
werk vinden in een professioneel atelier, als opstapje naar een zelfstandig bestaan
als naaister. Een zeer gerespecteerd beroep in Congo.

Uitvoering van dit project : Benodigde middelen: € 35.175
Dat is voor de kosten voor Bouw en Inrichting van de naaischool, en de Exploitatiekosten voor het
eerste jaar (huur perceel, materiaal voor de lessen en vergoedingen voor de medewerkers van de
naaischool).

Voor meer details: zie Project Begroting op blz 7
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Fondsenwerving en lange termijn exploitatie
Om dit bedrag bij elkaar te krijgen wordt bij diverse fondsen en instanties een aanvraag
voor een geldelijke bijdrage gedaan.
Zo nodig zal incidenteel een bijdrage van Stichting Vrienden van Mikondo verwacht mogen
worden in de eerste twee jaren.
De exploitatiekosten van het Centre MUASI MUSALA zullen na het eerste jaar gedekt
worden door verkoop van de gemaakte kleding, huuropbrengsten van de lokalen en
materialen, opdrachten en andere betaalde service. Een voorbeeld: ateliers in de buurt
hebben geen lockmachine of knopenpers, en zullen dus graag bij MUASI MUSALA daarop
komen werken. Ook draagt een meisje dat de opleiding gaat volgen een vastgesteld bedrag
naar draagkracht bij voor de naaischool, na afloop van haar opleiding, als de naaischool voor
haar een plek heeft gevonden in een atelier.

Bouw Naaischool in Mikondo CENTRE MUASI MUSALA

Locatie: op nummer 31 aan de hoofdstraat Avenue Ndjoko in Mikondo,
gem. Kimbanseke, Kinshasa, DRCongo
Werkzaamheden:
De stenen scheidingsmuren met de buurpercelen worden afgewerkt, de vloer geëgaliseerd
en afgewerkt met een granito-laag. Achterin komen 2 toiletten en een hangar.
Er wordt een houten ruimte opgetrokken van eerste kwaliteit hout, dat goed verduurzaamd
is. Afmetingen van het verplaatsbare gebouw: 16 x 5 meter.
De twee lokalen erin worden gescheiden door een schuifwand.
Onder het dak van golfplaten komt een plafond.
Er wordt een elektrische installatie aangebracht. Energie zal geleverd worden middels een
krachtig aggregaat.
Het hemelwater wordt naar de straat geleid.
Het perceel wordt beveiligd middels een ijzeren poort aan de straatzijde en een deur tussen
de entree en de lesafdeling.
Voor de inrichting zijn tafels en stoelen nodig en grote kniptafels.
Voor de naaischool zijn materialen nodig in de vorm van diverse soorten naaimachines, een
computer, gereedschappen, enz.
Voor het functioneren stoffen, garens, diverse fournituren, lesboeken en verzekeringen.
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Gebruik van het gebouw
Zoals reeds genoemd, zullen de lokalen dienen voor de lessen van de naaischool, maar ook
gebruikt worden voor de “overloop” van La Tulipe.
Naburige scholen zijn welkom voor hun praktijklessen.
Bovendien dient de ruimte voor vergaderingen met ouders, inspectie, collegiaal overleg met
andere scholen enz. De schuifwand is voor dat doel voorzien.

Beschrijving van de opleiding bij Centre MUASI MUSALA

Per periode van 3 tot 4 maanden zullen 30 meisjes kunnen worden opgeleid in een volledige
lesweek. Het zal zeer laagdrempelig zijn. Ook zullen er geen bijdragen worden geheven van
de meisjes voor materialen en lesboeken.
De cursisten zullen aan het eind in staat zijn op diverse soorten machines te werken en elk
gewenst model kleding te maken zonder patroon. Ook zullen zij in hun opleiding andere
meisjes leren opleiden.
De lessen worden gegeven in de volkstaal die zij goed begrijpen, (dus niet in het Frans, de
voertaal die op scholen verplicht is.) Ook basiskennis van taal en rekenen en hygiëne hoort
bij het lesplan. Tijdens de opleiding wordt door het Centre MUASI MUSALA vast een relatie
gelegd voor elk van hen met een atelier waar ze na afloop vast werk kunnen krijgen.
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Projectbegroting

Begroting van de kosten voor de start van het project en eerste jaar exploitatie
A. Bouw en inrichting, incl. arbeid
€ 2.525

Grondwerk, betonnering, granitovloer

€ 6.650

Gebouw (2 lokalen)

€ 1.425

Sanitair (2 toiletten en afvoer)

€ 1.125

Beveiliging (onder meer een ijzeren poort)

€ 2.650

Energie (aggregaat 10 KVA en aanleg elektra)

€ 4.475

Meubilair (tafels en stoelen)

€ 4.500

Materialen naaischool (div. soorten naaimachines, strijkijzers e.a. materialen)

€ 2.325

Onvoorzien 10%

€ 25.675

Totaal A

B. Exploitatie
€

875

Huur perceel

€

925

Verzekeringen

€ 3.575

Brandstof voor aggregaat en andere dagelijkse kosten

€ 1.375

Didactische materialen

€ 1.100

Stoffen en garens

€ 1.650

Vergoeding medewerkers (2 leraressen, 1 bewaker/conciërge)

€ 9.500

Totaal B

TOTAAL A en B € 35.175
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Nederlandse Stichting Vrienden van Mikondo/ Doelstelling

De Stichting Vrienden van Mikondo is opgericht om de inwoners van Mikondo bij te staan
op initiatief van wijlen Epiphane Kaluba, die opgroeide in Mikondo en in Deventer terecht
kwam. (Hij is de stichter van de school LA TULIPE en de Stichting PROJETS MIKONDO.)
Zolang de Congolese staat in gebreke blijft om aan de armste jeugd van Mikondo gratis
onderwijs te bieden, zal de Stichting financiële hulp bieden aan Projets Mikondo om haar
doelstelling te realiseren. Zij doet dit nu al ruim 20 jaar.

Congolese Stichting PROJETS MIKONDO/ Doelstelling

Strijden tegen ongeletterdheid, bieden van onderwijs en ontwikkeling voor de armste jeugd
van de wijk Mikondo, gemeente Kimbanseke, Kinshasa, DRCongo.
Middelen tot het doel:






Gratis onderwijs bieden door de school LA TULIPE: (kleuterschool, lagere school,
algemeen middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs)
Begeleid toegang geven tot informatie via een bibliotheek en internet
Activiteiten ontplooien om als project meer zelfvoorzienend te worden
Korte gecertificeerde vakopleidingen bieden, eveneens gratis, middels ARAMBE
Coaching met en voor oud-leerlingen e.a. jongeren (studie of werk gerelateerd)
middels het Informatiecentrum PLANETE JEUNES.

Project Naaischool in Mikondo, DRCongo: Centre Muasi Musala

9

Projets Mikondo in actie

(Zie vooral de website www.mikondo.nl en daarin de fotoalbums om een indruk te krijgen
van de diversiteit aan activiteiten en de effectiviteit ervan)
We lichten hier twee onderdelen uit, die dezelfde opzet hebben, maar andere inhoud, als
het project Naaischool, namelijk ARAMBE en PLANETE JEUNES. (De start van project
LIVBANTU, specifiek gericht op hoger opgeleiden die vastlopen door lacunes in de kennis
en kunde op ICT-gebied, ondervindt enige vertraging ten gevolge van de Corona
maatregelen, waardoor transport van materialen ervoor vanuit Europa in maart niet
doorging. Inmiddels is dat transport gelukt.)

ARAMBE. Werk in de bouw of autobranche, het is er genoeg. Tientallen jongeren zien hun
droom werkelijkheid worden: een goed bestaan met werk waar ze goed in zijn en dat
aanzien geeft. Door ARAMBE kunnen ze die vakbekwaamheid en dat werk vinden. En
ontsnappen aan een bestaan als bandiet.
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PLANETE JEUNES. Wie na een goede schoolopleiding toch blijft steken en geen werk vindt
op zijn/haar niveau, heeft behoefte aan coaching en een aanvulling die past bij het
individuele probleem van kennis of kunde, meestal op ICT-gebied. Of er is nood aan
sociaaljuridische hulp. Het idee om hulp te bieden leidde al snel tot oprichting van een klein
Centre daarvoor. Dit is zelfvoorzienend door de printshop. - Al na 4 maanden blijken
tientallen mensen effectief vooruit te kunnen.

Motivatie voor hulp door Vrienden van Mikondo (in willekeurige volgorde)

In Mikondo groeien veel kinderen op voor galg en rad, omdat ze niet naar school gaan.
Uit ervaring en contacten kennen wij Mikondo en de Congolese context goed.
Andere hulp voor gratis onderwijs of vorming voor minvermogende families ontbreekt
in Mikondo.
Wij, Vrienden van Mikondo kennen de mensen die het werk doen, voor een deel zelfs al
jaren. Van allen weten wij dat ze de doelstelling mede dragen.
De Congolese partner bereikt juist die mensen die in extreem moeilijke omstandigheden
verkeren. Het team vrijwilligers van Projets Mikondo wordt gevormd door mensen die
zelf geworteld zijn in de wijk
Tussen de mensen in Nederland en die van Projets Mikondo zijn de contacten frequent
(dankzij de moderne techniek) en persoonlijk. De onderlinge sfeer is er een van respect
voor ieders werk en inzet.
De Stichting kan helpen dankzij giften, o.m. om voor de maandelijkse kosten voor het
onderwijs aan 1200 leerlingen, w.o. de vrijwilligersvergoeding aan het schoolteam. Ook
onderhoud en uitbreiding van de gebouwen, die in eigendom zijn, worden uit die
donaties betaald.
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Gegevens van de 2 betrokken stichtingen:

In beide gevallen betreft het een zeer kleinschalige opzet.
De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werk.
Nederland : Stichting Vrienden van Mikondo
http://www.mikondo.nl
Secr. Dewes van Lohuizen
Kon. Wilhelminalaan 37
7415 KP Deventer
Tel. 0570621390
vriendenvanmikondo@gmail.com
KvK 08107971
Bankrekening nr. NL37 INGB 0009 3940 95
RSIN-nummer: 811048834
Bestuurders:
Naam
Henk Jan Olde Reuver of Briel
Dewes van Lohuizen
Dinie van Lohuizen
Alda Gootzen

Functietitel
Voorzitter
Secretaris/ penningmeester
Lid
Lid

Communicatie en relatiebeheer:
Mieke Rang
miekerang@xs4all.nl
Tel 0521381925; 0630756041 (Whatsapp)
De Jongestraat 74, 8384ES Wilhelminaoord
DRCongo: Projets Mikondo a.s.b.l. (“association sans but lucratif” is een vereniging zonder
winstoogmerk, geldt als een niet-gouvernementele organisatie).
Vestigingsadres : 26, Avenue Ndjoko, Quartier Ngampani,
Commune de Kimbanseke, Kinshasa, République Démocratique du Congo (RDC)
Contactpersoon: Papy Kabangu Kaluba (voorzitter)
Telefoonnummer, tevens Whatsapp! +33605845616 (de heer Papy)
Registratiegegevens van A.S.B.L. Projets Mikondo staan in de Statuten en bij de overheid (in
het document Obtention Personalité juridique).

Project Naaischool in Mikondo, DRCongo: Centre Muasi Musala

12

Nederlandse organisaties voor steun aan Vrienden van Mikondo

Diverse kerkelijke en burgerlijke instanties zijn afgelopen jaren betrokken op het werk van
Vrienden van Mikondo.
Zoals:
Deventer, Protestantse gemeente
Katwijk, Vredeskerk (Gereformeerd, PKN)
Steenwijk, Protestantse Gemeente
Amersfoort, Fonteinkerk (PKN)
Doorn, Oecumenische Hagediensten, Basisgemeente
Driebergen-Rijsenburg, Protestantse Gemeente wijkgemeente Catharijne
Ook de burgerlijke gemeenten Deventer en Aalsmeer
Hands & Feet
Voor LIVBANTU, het ICT-project van Vrienden van Mikondo en Projets Mikondo: zie de lijst
goede gevers op https://www.livbantu.org/activiteiten

Referenties:

Gisela Vrolijk-van Delft,
Voorzitter werkgroep Mikondo
in PKN Katwijk,
giselavandelft@yahoo.com
Strandloper 34
2201 XZ Noordwijk
Tel. 0653681550
Mense Dijkstra,
Lid Kerkvoogdij Protestantse
Gemeente Steenwijk,
mensedijkstra@gmail.com
Herenslagen 5
8332 AL Steenwijk
Tel. 0631044348
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BIJLAGE 1- DRCongo in cijfers

In de Democratische Republiek Congo leven zeven op tien inwoners onder de
armoedegrens.
Het is een land waar langdurig meer dan 22 miljoen mensen voedselhulp nodig hebben.
(Bron PAM, nov. 2020)
Officiële naam: Democratische Republiek Congo (DRCongo of DRC)
Hoofdstad: Kinshasa, naar schatting 15 miljoen inwoners (2020)
Oppervlakte: 2.344.858 km² (= 77 x België)
Aantal inwoners naar schatting: 84 miljoen (2020)
Staatshoofd: sinds januari 2019: President Félix Tshisekedi
Taal: in Kinshasa kan iets meer dan de helft van de inwoners lezen en schrijven, in het Frans,
Lingala is in Kinshasa de meest gesproken nationale taal, Swahili, Kikongo, Tshiluba zijn
ook nationale talen.
Munt: Congolese Franc. Bijna 90 procent van de transacties in Congo is in Amerikaanse
dollars. De koers fluctueert sterk.
Belangrijke andere steden: Lubumbashi, Mbuji-Mayi, Kananga, Kisangani, Bukavu.
Mikondo ligt aan de oostelijke rand van Kinshasa; het is een wijk van Kimbanseke, dat een
van de 24 gemeenten is van de stad-provincie Kinshasa. Nog meer oostwaarts is de wijk
Badara II gekomen, waar ARAMBE actief is. Naar schatting leven er in Kimbanseke 2
miljoen mensen.
De stedelijke bevolking in de DRCongo heeft grote moeite om zichzelf te voeden. Nog
steeds is het onderwijs er niet voor ieder kind gratis. Talloze families zijn niet in staat de
kosten voor school zelf te dragen. Zelfs niet om hun gezin een maaltijd te geven elke dag.

BIJLAGE 2 - Historie Projets Mikondo 1998 - 2020

De basisschool LA TULIPE en de bibliotheek zijn onderdelen van het sociaal-cultureel
centrum dat stap voor stap ontwikkeld wordt door PROJETS MIKONDO.
In 1998 is een bibliotheek geopend en in 2001 de school LA TULIPE. Er is vervolgens een
eigen terrein aangekocht aan de hoofdstraat van de dichtbevolkte wijk, en daar zijn in
plaats van de huisjes schoollokalen neergezet. In 2004 kon verhuisd worden naar dit
schoolgebouw. Enkele jaren later is er nog een etage op een van de vleugels gebouwd. In
2017 is het gebouw grondig gerenoveerd.
In 2017 is bovendien gestart met ARAMBE, een sociaal project t.b.v. vakonderwijs aan de
oudere ongeschoolde jeugd. Er is een stenen lokaal (“hangar”) gebouwd (en in 2020 alweer
vergroot) een eindje verder, in een nieuwe wijk van Mikondo, Badara II, waar geen scholen
zijn, geen voorzieningen, zoals water en elektriciteit, maar waar wel veel mensen zijn
komen wonen. Dankzij een snelle actie in Nederland kon de grond gekocht worden en de
Project Naaischool in Mikondo, DRCongo: Centre Muasi Musala
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bouw aangevat. De jonge mensen bloeien op nu ze met respect behandeld worden en
uitzicht en zelfs al succes hebben. Ze volgen een programma van alfabetisering, en naar
keuze metselen, timmeren, lassen, autotechniek, naaien, schoonheidsverzorging, of een
chauffeurs-opleiding en zelfs ook informatica. Maar ook hebben ze nu een plek waar ze naar
toe kunnen, en waar ze onderdak vinden, en waar ze de dag en avond met elkaar kunnen
doorbrengen om van alles te bepraten over wat ze leren en kunnen gaan doen of al doen
met die ervaring.
In het kader van dit sociaal project wordt kleding ter beschikking gesteld tegen een kleine
vergoeding voor die bevolking die in bittere armoede leeft. Voor kinderen die niet naar
school kunnen worden daar elke dag toch eenvoudige lessen gegeven. De jongeren helpen
op hun beurt bij activiteiten als filmvoorstellingen en sportwedstrijden. Zij schieten ook te
hulp op LA TULIPE bij klussen. ARAMBE is zelfvoorzienend.
In 2020 is net na de lockdown gestart met PLANETE JEUNES, op een plek achterin de wijk,
met een printshop en adviescentrum voor werk en opleiding. Er worden korte cursussen
gegeven voor wie in studie of administratief werk nog extra handigheid nodig heeft. Het
idee en de bemensing is van de club oud-leerlingen van LA TULIPE die al studeren of een
werkkring hebben. De ervaringen zijn buitengewoon positief. PLANETE JEUNES is
zelfvoorzienend.
In 2020 wordt gestart met LIVBANTU, een ICT-project voor studenten, deze keer niet in
Mikondo, maar vlakbij de universiteiten en hogescholen in centrum Kinshasa. De Corona
maatregelen (lockdown en grenzen dicht) hebben de start vertraagd.
Waardevolle goederen die zijn ingezameld of gedoneerd voor PROJETS MIKONDO zijn half
september 2020 vanuit Parijs in een container verzonden naar Congo en goed aangekomen
in de haven Matadi. Binnenkort wordt een begin gemaakt met het uitpakken.
Bestuur en personeel
In Mikondo heeft PROJETS MIKONDO een klein bestuur.
Het personeel bestaat uit vrijwilligers (ruim 40 mensen). Zij krijgen een kleine
vrijwilligersvergoeding. Klein, omdat de middelen helaas niet meer toestaan; die dienen
immers ook voor bestrijding van de kosten van onderhoud van de gebouwen en andere
kosten van het onderwijs, zoals bijscholing, afdrachten, ziektekosten e.d.
Beleidsvoornemen
In Mikondo is de doelstelling van PROJETS MIKONDO om de komende jaren de organisatie
te verstevigen en te professionaliseren, rekening houdend met de Congolese context.
Reeds nu wordt een deel van de onkosten betaald uit eigen inkomsten vanuit het
internetcafé. De jongens van ARAMBE leveren een flink aandeel in de kostenbesparing bij
het klussen aan de school en bij de buitenschoolse activiteiten.
Ook zal alles in het werk worden gesteld om nog meer eigen middelen te verwerven om het
goede werk te kunnen uitbreiden. Verwacht wordt dat dit uitstekend zal lukken met het
project ICT TRAININGSCENTRUM LIVBANTU.
Een grote wens: een waterput slaan in BADARA, daar waar het water van heel ver gehaald
moet worden, en heel veel huishoudens baat bij schoon water zouden hebben.
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Pluspunten

Rechtstreekse hulp uit Nederland is mogelijk dankzij langdurige persoonlijke banden met
‘Projets Mikondo’, onze partner in de Democratische Republiek Congo.
 Als de veiligheidstoestand het toelaat, bezoeken wij vanuit Nederland PROJETS
MIKONDO eens per jaar of twee jaar. En vaak, minstens elke week een paar maal, is
er grondig telefonisch overleg.
 De bemensing van de stichting in Nederland voorkomt culturele misverstanden die
het succes zouden belemmeren. Het respect over en weer is de basis van het succes.
 Het vele werk voor Mikondo in Nederland is vrijwilligerswerk. Er wordt
geen geld besteed aan reclame, kantoorkosten of andere overhead.












PROJETS MIKONDO staat zeer goed bekend in Mikondo. Om de sociale rol van
belang, bijv. met Corona, kleding voor een habbekrats, verkooptafels voor de
moeders die op de grond zaten te verkopen, schoenpoetsdoosjes voor
schoenpoetsertjes, of bij bijzondere dagen voor de gemeenschap.
Ruim 1200 leerlingen van 4 tot 20 jaar volgen op 222 dagen de lessen in het reguliere
onderwijs op LA TULIPE. Kleuter- en basisschool ’s ochtends, en de klassen 1 t/m 6
middelbare school met 7 vakkenpakketten ’s middags. Er zijn evenveel jongens als
meisjes. De examenresultaten zijn bijzonder goed.
Er is een stabiele groep werkers naast de leiding. Voor de basisschool werken 16
mannen en vrouwen, voor de middelbare school ongeveer 20 vakleraren. Allen op
basis van een vrijwilligerscontract.
Er is nauw overleg van de schoolleiding met de Ouderraad. En uiteraard met de
inspectie en gemeente en andere overheidsdienaren
Er is veel vooruitgang gemaakt op didactisch gebied (meer participerend leren en
gebruik van ICT)
Op diverse open dagen toonden leerlingen hun vorderingen aan familie en
wijkbewoners.
ARAMBE – Vele tientallen jongens en mannen hebben al werk gevonden sinds daar
begonnen werd met korte vakopleidingen. ARAMBE is snel autonoom geworden. In
juli 2018 is in het kader van ARAMBE ook begonnen met dagprogramma’s voor ruim
350 kinderen in BADARA die niet naar school kunnen.
Sinds PLANETE JEUNES is gestart (juli 2020) is veel ervaring opgedaan met een
kleine maar lucratieve opleiding (in dit geval afgestemd op behoeften van jongeren
in administratieve functies en studenten) die heel snel autonoom is geworden.
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