
                                                                                                        
 

Nieuws over MIKONDO 
Maandelijkse bijdrage nodig voor onderwijs aan 213 kinderen. 

 

Geen 75%, geen 90%, maar 100% 
Deze maanden voeren allerlei organisaties weer actie. Sommigen melden trots dat ze maar 10% van 

de inkomsten besteden aan indirecte kosten. 

Het is goed om te weten dat de Stichting Vrienden van Mikondo het geld van donoren en collectes 

voor 100% per bank toezendt aan de partnerorganisatie in Mikondo, waar wij persoonlijk contact 

mee onderhouden. Daar wordt het geld 100% besteed aan het doel dat erbij aangegeven wordt: huur 

van ruimte voor de school en voor de bibliotheek, vergoeding voor het onderwijzend en 

ondersteunend personeel en soms kosten voor boeken en meubilair, apparatuur, bijscholing e.d.  
 

Basisschool:  

Hoewel er eind juni 2003 een “regering van Nationale eenheid” is aangetreden, is het leven voor de 

inwoners van Kinshasa niet makkelijker geworden, integendeel. Er is aan alles gebrek. Onze 

partnerstichting in Mikondo kan dankzij ons geld uit Holland op de school La Tulipe het onderwijs 

gratis aanbieden, maar de bijkomende kosten (schriften en schoolkleding) maken het toch voor 

ouders steeds vaker te duur. Het aantal ingeschreven leerlingen voor de basisschool ligt dan ook 

ietsje lager dan vorig jaar.  

Op 8 september begonnen de lessen weer na de vakantie. Zelfs dat was een wonder, vergeleken bij 

de andere scholen in de stad, waar door problemen de start van de lessen steeds uitgesteld moest 

worden.  

Er zijn nu 19 donateurs en ook de eerste maanden van het nieuwe schooljaar konden we vanuit 

Nederland een maandbedrag sturen voor de exploitatiekosten van de basisschool. Dat zijn de huur 

en de (bescheiden) salarissen voor het vakbekwame personeel van de basisschool, belastingen en 

verplichte verzekeringen.  

We zijn daar heel gelukkig mee, want als wij het niet meer zouden kunnen dragen, is er geen 

alternatief. Maar er moeten wel veel meer donateurs komen!  
 

Experiment: Brugklas  
Er is gestart op het zelfde terrein met een Brugklas met 15 leerlingen en 3 leraren. De ouders 

beloofden voor 70% de personeelskosten te dragen, maar nu puntje bij paaltje komt, is dat toch 

weer niet te doen. Het andere deel zou uit nevenactiviteiten van het projekt bekostigd kunnen 

worden. Daarnaast werd voor het eerste kwartaal op ons een beroep gedaan om de 130 dollar te 

geven voor overige kosten (belastingen en enkele schoolbanken erbij). Ook zijn handboeken nodig 

voor de leraren, die ze tot nu toe lenen.   

We hebben helaas die aanvraag niet kunnen honoreren. We zullen pas de Brugklas kunnen gaan 

steunen als er eerst meer donoren in Nederland gevonden worden en onze maandelijkse inkomsten 

vaster gestalte krijgen.  

 

Rapportages 2002-2003 
Uit het jaarverslag van de schoolleiding : Voor het einddiploma basisonderwijs slaagde 100%.  Van 

de andere groepen varieerde het aantal geslaagden van 86 tot 90 %.   

Drie leerkrachten zijn vervangen wegens “onvoldoende pedagogische kwaliteiten”.  

Aan alle financiële verplichtingen kon voldaan worden. 

 

Uit het jaarverslag van de bibliotheek: Elke werkdag van 7 uur 30 tot 18 uur open voor het publiek, 

dat voor het merendeel bestaat uit studenten van het Hoger Onderwijs. Ook is er veel bezoek 
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geweest van leraren, journalisten, vakmensen uit het bibliotheekwezen en allen waren verbaasd dat 

in “zo’n achteraf gelegen plaats” (bedoeld is: zo’n achterstandswijk) een bibliotheek bestaat. 

Door giften en eigen aankopen is het bezit uitgebreid.  

Er is veel werk te verzetten en dus is enige beloning op de duur wenselijk. 

Ook is de apparatuur toe aan vervanging en uitbreiding. Prioriteit: zonnepanelen en studieboeken. 

 

 

Acties in Nederland in de afgelopen periode: 

In het afgelopen halfjaar hebben we een aantal acties gevoerd om de situatie in Mikondo bekender 

te maken en om geld bij elkaar te krijgen voor de school. 

o In mei is er een avond georganiseerd in Deventer waarop een drietal koren optraden. De 

aanwezigen hebben genoten van wat geboden werd. De gekozen datum was achteraf gezien 

niet zo gunstig om publiek te trekken. Volgend jaar beter!  

o Mieke Rang gaf lezingen over Mikondo. 

o Bij diverse gelegenheden verkochten we mooie kunst uit DRCongo ten bate van Mikondo. 

o Mikondo kan nu ook gesteund worden via de Supportactie (een zusje van de Grote 

Clubactie). 

o Voor de tweede keer was er de bloembollenactie, velen van u hebben eraan meegedaan, het 

volgende voorjaar ziet u de beloning in uw tuin. 

o Ook kunt u ons sinds 1 november steunen door via www.mikondo.tk over te stappen op 

groene stroom: u helpt ons, het milieu en uzelf. 

o De sponsoractie voor de leerkrachtsalarissen is ook een mogelijkheid: alleen of met een 

groep elke maand (een deel van) het salaris van een leerkracht sponsoren. 

 

 

Onze dromen voor de toekomst: 

Twee dromen zijn al verwezenlijkt: de bibliotheek en de basisschool. Nu de volgende ook nog?  

Een echt schoolgebouw op eigen grond willen we graag. Daar kan je niet meer afgejaagd worden. 

Maar daar is veel geld voor nodig ! en dus een grote actie.  

Een andere droom: een landbouwproject waar mensen de grond kunnen bewerken en groente 

kunnen telen voor eigen gebruik en voor de verkoop. 

Of een plaatselijk radiostation: uitzendingen verzorgen voor de eigen bevolking met programma’s 

waar veel vraag naar is: eerlijke voorlichting over onderwerpen die iedereen aangaan (kranten zijn 

niet te betalen en TV ook niet in Mikondo). 

 

Zoals u ziet zijn er nog veel wensen. 

 

Mede door uw steun hebben de kinderen in Mikondo les. Voor hen een opstapje naar de 

toekomst.  

Help ons nu ook verder. Versterk ons project door bij uw familie, kennissen, collega’s over 

ons te spreken en donoren te werven met een vast maandelijks bedrag. Wordt mede 

propagandist van Mikondo. 

 
Deventer, november 2003 

Met vriendelijke groet namens de Stichting Vrienden van Mikondo, 
 
Folkert van Wijk, voorzitter, tel 0570 620848 
Dewes van Lohuizen, secretaris, tel. 0570 621390 
Irene de Wilde, penningmeesteres, tel 0570 635640 
Epi Kalonji Kaluba, bestuurslid en consulent, 0570 638057 
Harry Olde Reuver of Briel, bestuurslid, 0570 613918  
Mieke Rang, coördinatrice, 0521 381925 
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