
                                                                                                
   

 

 

Terugblik op 2019 

Het is voor ons een bijzondere buitenkans dat we weer in staat zijn geweest om onderwijs op LA 

TULIPE financieel mogelijk te maken.  

Onze hulp aan kinderen die wegens de kosten nergens anders naar school kunnen, blijft ook nu 

nog nodig. De bijdragen van de ouders zelf voor de school zijn gering en liepen zelfs terug vanaf 

september. Dit komt door de onzekere politieke toestand en de gevolgen voor deze mensen die 

leven in extreme armoede.   

Uw hulp als donateur en/of actievoerder, of sponsor voor het onderwijs aan de armste jeugd in 

Mikondo heeft zonder omwegen vele honderden families geholpen die anders in wanhoop zouden 

zijn vervallen.  

 

Naast Arambe en La Tulipe is een nieuwe poot opgericht: LIVBANTU. Er zijn al mooie 

bijdragen voor op de rekening van Vrienden van Mikondo gekomen. Het  ICT Trainingscentrum 

zal opstarten in Kinshasa in februari 2020. Voor het nog ontbrekende bedrag (ong. € 12.000) 

zetten we onze fondsenwerving voort. Giften vallen ook onder onze ANBI regeling. Alle 

informatie incl. het projectplan is te vinden op  www.livbantu.org  

 

Dan nu de schoolresultaten. 

 

 

Het schooljaar 2018-2019 is afgesloten met weer een feestelijke 

rapportuitreiking, dit keer verdeeld over verschillende dagen, omdat 

de ruimte (binnenplaats en trappen en galerij) niet aan alle ouders en 

bijna 1200 leerlingen tegelijk plaats kan geven. Alle 108 

zesdeklassers zijn geslaagd voor de nationale eindproef  TENAFEP 

(vorig  jaar alle 119). Voor het eindexamen middelbare school zijn er 

15 van de 25  jongelui ook geslaagd (vorig jaar 39 van de 42).   

Voor alle klassen zijn er excursies geweest om ze kennis te laten maken met de onbekende wereld 

buiten Mikondo: handel, nijverheid, politieke instellingen, stadions e.a. gebouwen, verkeer. 

Aan sport en spel is op alle niveaus aandacht besteed. Met zeer bescheiden middelen en mede met 

hulp van jongens van Arambe zijn voetbalwedstrijden gehouden, ook van leerlingen tegen 

leraren.  

Behalve het nationale schoolprogramma met de verplichte leerstof, kregen de leerlingen van La 

Tulipe praktijk waarbij ze zelf leren gereedschappen, naaimachines, microscopen en computers te 

gebruiken. Bij scheikunde deden ze zelf proefjes, en voor begrip over het menselijk lichaam 

hebben ze veel geleerd van het skelet dat we konden sturen.  

 

Ons grootste probleem is niet het vinden van goed bruikbare 

spullen, maar de kosten van transport naar dat verre land, waar 

die spullen niet te krijgen zijn of van slechte kwaliteit. We 

profiteren nu van een container die wordt gestuurd naar 

Mikondo binnenkort. De inzameling betreft gereedschappen, 

kleding en schoenen, speel- en leermiddelen voor de kleuters 

(voor hen is nu helemaal niets voorhanden in Mikondo), 

pennen, naaigerei enz.  

  

 

 

Nieuwsbrief dec. 2019 
 

Vrienden van Mikondo 
 

http://www.livbantu.org/


Aan Acties geen gebrek bij onze achterban. Een grote speelgoedbeurs, pannenkoeken bakken, 

kniepertjes bakken, lege flessen inzamelen voor statiegeld, potgrondverkoop, kaarsen gieten voor 

de Kersttijd, enz, enz. Van de omzet van de bloembollenactie komt 40% ten goede aan Vrienden 

van Mikondo. De netto opbrengst was dit jaar € 1.648.  
 

Toch is het jammer dat nog veel geld “op straat ligt” dat Mikondo enorm zou helpen.  

Een manier om goede deals in internetwinkels te vinden en tegelijk Mikondo te sponsoren: ga 

naar  sponsorkliks.com kies bij het afronden Mikondo als goed doel en kies jouw webwinkel. 

Welk % als commissie naar Mikondo gaat zie je meteen zelf.  

Wie per internet zijn boeken koopt, kan met weinig moeite zorgen dat tot wel 12% van het 

aankoopbedrag aan Mikondo ten goede komt, door te bestellen via www.youbedo.com. En bij 

het afronden van de bestelling als goed doel de "Vrienden van Mikondo" kiezen. 
 

Het afgelopen jaar hebben we gelukkig ook weer donaties ontvangen en vooral vaste bijdragen 

hielpen enorm om een beetje te kunnen plannen voor de nodige uitgaven voor de school.   

We doen mee met Giving Tuesday (3 december 2019) en de Grote Clubactie.  

We gaven presentaties van het mooie werk d.m.v. plaatjes met een praatje. Dat valt altijd in zeer 

goede aarde. Een filmpje ervan op You Tube (zoek op: Mikondo Steenwijk) geeft in 15 minuten 

een goed beeld.  
 

Het sociaal project ARAMBE groeide en heeft enkele tientallen jongelui opgeleid in een vak. Die 

hebben nu werk, bijvoorbeeld als bouwvakker of in de autotechniek. Een klein bedrag van hun 

klussen is volgens afspraak voor Projets Mikondo dat hen zo goed geholpen heeft om een bestaan 

op te bouwen toen daar geen zicht op was. Zij springen ook in als hun hulp in de school nodig is.  

Bij de timmerafdeling is veel vraag naar deuren, stoelen en bedden. Voor het boren 

van de “vierkante gaten” is men aangewezen op het enige adres in de stad daarvoor. 

Een kostbare geschiedenis dus. Een van onze trouwe donateurs las dit op Facebook en 

zorgde spontaan voor een bedrag. Daarmee is een machine gekocht (in Frankrijk).  

De vreugde is al groot bij het vooruitzicht: veel klanten die voor redelijke prijs 

worden geholpen, goede lering voor de jongens, mooi centje erbij voor de school.   

 

 

In de vakanties werd aan tientallen jonge kinderen die nooit op school kunnen beginonderwijs 

gegeven, en sport en spel en lessen kleding maken aan ouderen. – Diverse malen was er een beurs 

in nette gedragen kleding.  
 

Bestuursuitbreiding Vrienden van Mikondo: Dinie van Lohuizen en Alda Dassen-Gootzen. 

Beide dames al sinds lange jaren nauw betrokken bij het werk.  
 

Het huidige bestuur, namens Vrienden van Mikondo:  
1: Harry Olde Reuver of Briel (voorzitter). 2: Dewes van Lohuizen (secretaris/penningmeester). 3: Dinie van 
Lohuizen (bestuurslid). 4: Alda Dassen - Gootzen (bestuurslid). 5: Mieke Rang (adviseur).  

Namens Projets Mikondo: 6: Papy Kabangu Kaluba. 
 

1: 

   

2: 

  

3: 

  

4: 

 

5: 

  

6: 

   
 

Stichting Vrienden van Mikondo, Deventer, ING: NL37 INGB 000 93 94 095 

Wij hebben de ANBI status, wat u belastingvoordeel oplevert! 

www.facebook.com/VriendenvanMikondo 

Website: www.Mikondo.nl   www.livbantu.org  -     

Mail: VriendenvanMikondo@gmail.com  
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