
                                                        

Extra actualiteit over de school La Tulipe in Mikondo (Congo-Kinshasa)
Wij zouden graag wat extra’s willen sturen naar de school, zodat in deze weken, als er geen leerlingen zijn, de 
schade hersteld kan worden aan banken, tafels, stoelen en gebouw. Hopelijk wilt u, als u het volgende leest, ons 
daarbij helpen. Het zou een geweldige aanmoediging zijn voor de staf die nu de nieuwe cursus wil voorbereiden en 
een zorg minder voor hen.

De resultaten van de examens. 
Onlangs werden we opgebeld door enkele leden van de staf. Boven gejuich om hen heen hoorden we roepen: 
“Dank u, dank u, voor alle steun afgelopen jaar weer! Dank u Vrienden van Mikondo! We hebben 100%; 100% 
Lager Onderwijs, 100% Middelbaar Onderwijs, alle secties!!!! Hoera hoera hoera…” 
We begrijpen daaruit dat alle kandidaten geslaagd zijn. 34 Lager Onderwijs, 20 Middelbaar Onderwijs. De spanning 
is eraf en het is een uitzonderlijk goed resultaat weer. 

Tranen bij rapportuitreiking.
Dit examenfeest stak wel heel erg af tegen de 
rapportuitreiking van begin juli. 
Dat had ook een feest moeten worden. Net als 
andere jaren was de binnenplaats van de school 
al vroeg netjes in orde gemaakt om leerlingen en 
ouders te kunnen ontvangen. (Bijgaande foto is 
onderdeel van een beeldreportage van Mieke 
Rang een paar jaar terug.) Alle leerlingen worden 
dan een voor een naar voren geroepen en 
toegesproken. Wat zijn ze dan trots en hun 
ouders ook! Geweldig om te zien!

Maar deze keer veranderde alles in een oogwenk in chaos, geschreeuw, gehuil en paniek onder ouders en 
kinderen. Iedereen probeerde zijn of haar kind te bereiken en te beschermen. Banken, stoelen en tafels 
sneuvelden, onverlaten zagen hun kans schoon om alles te snaaien wat niet zat vastgeschroefd en vooral….o, die 
benauwdheid, naar adem happend probeert iedereen weg te komen, of water te gieten over het gezicht van de 
kleintjes vooral. Weg, de poort uit! 

Wat was er gebeurd? Een traangasgranaat was afgevuurd naar de binnenplaats. 

Deze zeer aangrijpende gebeurtenis heeft geleid tot ernstige ademhalingsproblemen van de kinderen en 
volwassenen. Toen we enkele personeelsleden spraken een week na die onheilsdag, hadden die nog steeds 
ademhalingsproblemen (het verhaal gaat dat tegenwoordig sterkere doses in de granaten worden gedaan, want 
het was nu volgens ouderen veel erger dan onder Mobutu, toen vaak demonstraties uiteen werden gejaagd). De 
trouwe lieve Duitse Herder die de school bewaakte heeft het leven gelaten en is dezelfde dag begraven. Alle 
betrokkenen zijn nog lang geschokt gebleven en piekeren in slapeloze nachten hoe dit toch kon gebeuren, waarom 
doet iemand zoiets, en hoe nu verder? In de buurt is een kleine machteloze demonstratie gehouden “Non à la 
violence”, Nee tegen geweld.

We hebben gevraagd de schade te becijferen. Banken, tafels, stoelen, speelgoed van de kleuterafdeling, foto- en 
communicatieapparaten, doktersrekening. Dat beloopt USD 1356, zei Mevrouw Mado na overleg. (N.B. Zo goed als 
1360 Euro) We hebben ons respect betoond aan het moedige onderwijsteam dat dit schooljaar wel heel erg veel 
heeft meegemaakt. En steun van de overheid? 
Ach, zie de foto van de ingang van de school maar. Al meer dan 3 maanden is de gemeente bezig de straat op te 
knappen, en al die tijd is het een toer om in en uit de school te komen, zeker voor de kleintjes en temeer daar het  
verkeer rakelings langs raast. Protest bij de gemeente werd zeer kwalijk genomen en evenals het eigen initiatief om 
dan een brugje van planken te leggen: na één dag was het moedwillig vernield. 
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Je moet wel een ijzeren motivatie hebben om dan straf vol te houden de kinderen onderwijs te geven, vindt u niet?

Hebt u de mogelijkheid om ons bij de herstelactie te helpen, wilt u dan uw bijdrage overmaken naar Stichting 
Vrienden van Mikondo, Deventer, ING: NL37 INGB 000 93 94 095 ovv "zomeractie".

Namens Vrienden van Mikondo
Dewes, Harry en Mieke 


