
                                                        

Onderwijs in de DRCongo is ook dit jaar nog weer niet gratis. Onderwijs voor hun kinderen is voor arme 
mensen een onbereikbare luxe, door de kosten voor school en boeken. 
Zelf hebben we bij onze bezoeken aan Mikondo de smeekbeden gehoord: Help ons, onze kinderen gaan 
niet naar school. En gelukkig konden we helpen, dankzij u en andere donateurs. Mooi werk, omdat zo de 
mensen ginds onze solidariteit ervaren in hun zo moeilijke omstandigheden. Onze donateurs bereiken zo 
de armste kinderen van Mikondo en hun ouders. Dat kan door hen toe te laten op “onze” school La 
Tulipe. Voor jong en oud(er) wordt daar scholing geboden, toegespitst op de lokale behoefte. En dat al 
sinds het begin (2001 !) dankzij onze Vrienden van Mikondo. 

Ook de kleinsten profiteren hier van, al is het voor ons wat primitief:

Toen we bekend maakten dat er door molest grote schade was aangericht op La Tulipe, toonden onze 
Vrienden in Nederland afgelopen maand juli en augustus warm meeleven. We konden snel een extra hulp 
sturen van € 2200,00, het bedrag dat 14 mensen en twee ZWO-commissies ervoor hadden gedoneerd. Zo 
zijn in augustus alsnog banken, stoelen en ramen vervangen. 
Geld voor vervanging van het kapotte speelgoed voor de kleinsten was er helaas nog niet.

    

U bent misschien gewend aan wegen die 
lang niet begaanbaar zijn doordat er 
onderhoud uitgevoerd moet worden. Ook 
in Mikondo heeft men daar mee te 
maken.
Op de foto de toegang tot de school, waar 
de leerlingen dagelijks over moesten 
steken via een paar planken.
Tijdens het lang durende onderhoud is het 
een toer om in en uit de school te komen, 
zeker voor de kleintjes en temeer daar het 
verkeer rakelings langs raast.
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Onze bollenactie loopt dit jaar over een wat grotere periode, het ziet ernaar uit dat de netto opbrengst 
rond de € 1600,00 zal zijn.  Dat is ongeveer € 125,00 minder dan vorig jaar. Voor Mikondo krijgen we 40% 
korting op de omzet van ruim € 4000,00.
Opvallend waren deze keer de goede verkopen van de leerlingen uit de eerste klassen van het Morgen 
College in Harderwijk en Zeewolde.

Omgeving van de school:
Het is in Congo-Kinshasa van dag tot dag steeds onrustiger en geweldpleging is aan de orde van de dag. 
De onvrede over het regiem Kabila dreigt te leiden tot een alomvattende uitbarsting van volkswoede. Het 
is zeer moeilijk voor onze mensen van La Tulipe. Ziekte, dood, bedreigingen, armoe zijn aan de orde van 
de dag, maar zij zetten elke dag hun schouders onder het werk omwille van de jeugd van Mikondo, zodat 
ze het beter krijgen. 

Van het schoolteam:
Uit een brief aan ons die de school steunen vertalen we de slotzin:  “We blijven vechten tegen de stormen 
die onze school doen schudden, maar we geloven aan het geloof en de liefde tussen de volken, waardoor  
we altijd verbonden zijn, dat wil zeggen ARAMBE.” (Swahili voor verbondenheid.) 
Vecht u mee met Uw gift vandaag nog? Voor boeken, behoorlijke klaslokalen en lesmateriaal. Met € 3,00 
kan 1 kind 1 maand naar school, met € 35,00 kan een leraar een stoel krijgen, met € 75,00 kan een 
schoolbank worden aangeschaft. Grotere giften stellen ons in staat daken en toiletten te repareren, en de 
aftandse naaimachines en andere zaken te vervangen. 
Een voorbeeld van waarmee gewerkt moet worden ziet u hieronder:

              

 Met uw hulp willen we dit verbeteren.

Kijk vooral zo nu en dan op www.mikondo.nl. De website bevat alle informatie. 
Haak in op onze acties, zoals aankopen bij uw webwinkels via  de Mikondo Aktie pagina.
Bij meer dan 100 grote webwinkels wordt dan een percentage aan MIKONDO gedoneerd. 

Wilt u niet bij uw boekhandel kopen? Bestel dan uw boeken bij , daarvan krijgt 
MIKONDO 10% !  

Of misschien gaat u de speciale Mikondo postzegel gebruiken: 

Zie voor actuele prijzen onze website.

          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 
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