
                                                        

Beste mensen,
nu een voor ons erg droevige nieuwsbrief.

Op 19 februari is in Kinshasa overleden in de leeftijd van 47 jaar Epiphane Kaluba, de “promoteur” van de 
school La Tulipe.

Op de annonce van de school staat (vertaald) 
Scholengemeenschap La Tulipe huilt om zijn 
promotor Epiphane Kaluba van de stichting Projet 
Mikondo.

Rouwbetoon FIKIN , ingang 1, waar hij zaterdag 4-
3-2017 wordt opgebaard; begrafenis zondag.

Epi heeft ook in Nederland veel vrienden gemaakt. Op diverse plaatsen is hij herdacht, thuis of in de kerk, 
bijvoorbeeld de PKN Steenwijk. 
Hij heeft over die vrienden vaak met Mieke gesproken als ze met elkaar belden. 
Dan vroeg hij hen allemaal  toch te danken voor de steun, de verbondenheid en bemoedigende signalen 
naar hem en het schoolteam van La Tulipe. 

Ruim twee jaar geleden is Epi voor het laatst in Nederland geweest. Kort, want hij was zo nodig in 
Mikondo, zei hij.

Mieke leerde Epi lang geleden kennen door haar asielwerk, waarbij hij bijzonder goed hielp.

Zodra hij zelf een asielstatus had, en dus een Nederlands paspoort kon aanschaffen, begon hij ook buiten 
Nederland om te zien naar vluchtelingen.
Hij reisde dan in zijn eentje op een schoen en een slof, maar een koffer vol Bijbels, naar Gibraltar, Malta, 
Cyprus, tot zelfs Rusland toe. In Afrika en Amerika maakte hij ook grote zendingsreizen, waarbij hij heel 
wat angsten moest overwinnen.

In Nederland had hij een kerk gesticht waar mensen van verre landen met elkaar het geloof konden 
vieren en elkaar ondersteunen.

 

In memoriam
Epi 

Kaluba



Van lieverlee werd het Epi duidelijk dat hij in Nederland geen zinvol bestaan kon vinden en hij koos er 
welbewust voor om alle zekerheden en verzekeringen van Nederland in te ruilen voor een bestaan in 
Congo waarin hij meer van nut kon zijn, en dan maar zonder die luxe. Dankzij zijn energieke inzet is er 
veel geprobeerd en de onvoorstelbare tegenkrachten hebben hem niet klein gekregen. Even leek het 
erop dat zijn visbedrijf een blijvend succes zou worden en hij heeft er een grote bekendheid in Congo 
door gekregen, maar corruptie, malversaties en zware belastingen aan allerlei organen deden hem de das 
om. Jammer, want er waren veel arme vissers mee gediend en de vis uit eigen wateren van zijn bedrijf 
werd gretig afgenomen.

Bij de Nederlanders is Epi toch vooral de man van de school in Mikondo, die hij in 2001 oprichtte. 
De school waarin hij zoveel tijd investeerde voor de kinderen. 
Nu en dan probeerde hij ons enig besef bij te brengen van de enorme impact van dat onderwijs voor de 
allerarmsten.  Dan moeten we niet alleen denken aan de individuele kinderen, maar ook aan de gezinnen 
waar ze uit kwamen en die door hen sterker in de wereld kwamen te staan. En achter elke werker van de 
school stond ook een gezin van gemiddeld 15 personen die een bestaan vonden dankzij onze steun aan 
de school.

Of het nog zo goed kan doorgaan? Ook op La Tulipe in Mikondo is men verslagen door het overlijden van 
Epi, maar vast van plan alles op alles te zetten om ondanks zijn heengaan toch in dezelfde stijl door te 
werken. Citaat uit een brief van 8 maart j.l.:

Wij zijn u heel dankbaar voor uw steun voor de opbaring en begrafenis van onze betreurde Promotor  
Epiphane Kaluba. Alles is goed verlopen van begin tot de ter aarde bestelling van de overledene. Wij  
bedanken u oprecht en uit het diepst van ons hart. We bidden u, lieve Maman Mieke, om ons niet te  
vergeten. Wij hopen heel erg dat u ons voortdurend blijft steunen. Nogmaals dank aan u en al onze  
vrienden in Holland. 

We hebben dankzij onze donateurs afgelopen tijd heel veel onkosten helpen dragen aan het gebouw, 
salarissen en leermiddelen, aan ziek personeel, aan begrafenissen van leerlingen en personeelsleden. 
En nu hebben we ook een bijdrage gestuurd aan de begrafenis van Epi in N’Sele bij Kinshasa. Er zijn heel 
veel mensen bij het afscheid gekomen. Voor de leerlingen van de school zijn 5 bussen ingezet om hen te 
vervoeren naar de plaats waar hun geliefde “promo” werd opgebaard. 

Mocht u het in uw hart krijgen speciaal bij deze gelegenheid iets te willen bijdragen, zet er dan bij: in  
memoriam Epi.

Op de website www.mikondo.nl vindt u een leuk filmpje waar je Epi nog op ziet bij het uitgaan van de 
school.

 
Hartelijke groet,

Namens Vrienden van Mikondo: Mieke Rang, Dewes van Lohuizen en Harry Olde Reuver of Briel. 
          

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 

mailto:VriendenvanMikondo@gmail.com
http://www.Mikondo.nl/
http://www.facebook.com/VriendenvanMikondo

