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1. VOORWOORD  

Voor de arme bevolking van de wijk MIKONDO is ook in 2020 gratis onderwijs en ontwikkeling 

aangeboden via PROJETS MIKONDO in de DRCongo.   

  

Dit is mogelijk dankzij de hartelijke hulp van onze donateurs en de enorme inzet van de lokale 

partner. Voor de steun die wij geven zijn we geheel afhankelijk van giften van kerkelijke 

groepen, fondsen, bedrijven, serviceclubs en particulieren. Giften die, dankzij de ANBI-status, 

aftrekbaar zijn voor de belastingen. De coronapandemie heeft ons genoopt nog meer dan 

anders onze creativiteit in te zetten voor de fondsenwerving.  

  

Veel is bereikt. In 2020 hebben weer ruim 1.200 leerlingen gratis onderwijs genoten in een of 

andere vorm, op de school LA TULIPE en hebben weer ruim 1.000 jongeren bij het sociaal 

project ARAMBE voldoende vaardigheid verworven om als kleine zelfstandige werk te vinden 

waar veel vraag naar is.  Ook in Mikondo werd de gewone gang van zaken in 2020 ernstig 

bemoeilijkt door de corona maatregelen. Het is met trots en voldoening dat we er getuige van 

zijn hoe onze partner PROJETS MIKONDO grote successen heeft geboekt.  

  

 

  

2.DOELSTELLING  

 

Onze Stichting VRIENDEN VAN MIKONDO wil het Congolese kleinschalig onderwijsproject in 

MIKONDO (Kinshasa, DRCongo) de middelen blijven verschaffen om gratis onderwijs en 

ontwikkeling te bieden aan de arme bevolking van de wijk MIKONDO.  

Die steun is nog steeds nodig, zolang de Congolese staat in gebreke blijft om gratis onderwijs 

te bieden.  

  

  

 

3.MIDDELEN TOT HET DOEL  

Door voorlichting en persoonlijke contacten met donateurs en groepen streven wij ernaar onze 

solidariteit met de jeugd van MIKONDO en de werkers aan de school LA TULIPE uit te leggen 

en te tonen wat er tot stand kwam dankzij de giften die we ontvingen.  

 

Sinds samenkomsten en dus presentaties onmogelijk werden door de coronamaatregelen 

zochten wij op nieuwe manieren naar hulp aan Mikondo, in geld of diensten.  

Door meer gebruik te maken van Email, sociale media en telefoon hebben we de kostbare 

CONTACTEN zoveel mogelijk in stand gehouden. Onze donateurs zijn immers onze beste 

propagandisten en kunnen in hun persoonlijke netwerk de aandacht vestigen op hun motivatie 

om Mikondo te helpen.  

  

Er is door ons veel zorg besteed aan Nieuws met foto’s op de WEBSITE www.mikondo.nl 

zodat ieder die erop kijkt snel een goed beeld krijgt van het effect van de hulp voor Mikondo 

en zich verbonden kan voelen met de strijd die daar wordt gevoerd voor de kansarme jeugd.  

Op de website werden op de speciale AKTIEPAGINA weer praktische tips gezet zoals 

winkelen via Sponsorkliks en daarmee Mikondo laten profiteren. (Dat is bij webwinkels kopen 

die een percentage van het bestedingsbedrag aan VRIENDEN VAN MIKONDO doen 

toekomen - zie de uitleg op de website http://www.mikondo.nl/akties/akties.html )  We moeten 

helaas constateren dat er nauwelijks gebruik wordt gemaakt van deze manier van gratis 

http://www.mikondo.nl/
http://www.mikondo.nl/
http://www.mikondo.nl/
http://www.mikondo.nl/akties/akties.html
http://www.mikondo.nl/akties/akties.html
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doneren aan Mikondo. Zouden we een school of sportvereniging zijn dan zou dit soort 

sponsoring wel goed aanslaan. We hebben er dus alle belang bij ons te kunnen verbinden met 

scholen of verenigingen ook voor gebruik van Sponsorkliks.  

 

Het is gebleken dat het nodig is om via EMAIL de aandacht te vestigen op Nieuws op de 

website. Daarom willen we al onze sympathisanten een Email kunnen sturen. We hebben ons 

dan ook erop toegelegd onze adreslijst voor Email uit te breiden.  

 

We noemen hier speciaal ook de jaarlijkse BLOEMBOLLENACTIE. Die leverde ons dit najaar 

weer veel contactmomenten met sympathisanten van ons werk op, en een netto-opbrengst 

van ruim € 2150 (vorig jaar ruim € 1.600).  

  

Op de volgende plaatsen zijn COLLECTEN gehouden (in onlinediensten) en soms toch acties 

gevoerd: Aalsmeer, Amersfoort, Deventer, Diepenveen, Doorn, Driebergen, Katwijk, 

Nijensleek, Steenwijk. Deze inzet leverde 25% van onze inkomsten op!   

ACTIES die toch zijn gehouden en met veel succes: in Amersfoort de kaarsenmakerij waar 

een klein aantal dames maanden werk aan hadden en waarvan de omzet weer gegroeid was. 

Goed idee ter navolging: een sympathisant daar verdubbelde het bedrag van de opbrengst! In 

Steenwijk zorgde men voor de verkoop van potgrond op bestelling en er zijn zelfs toch weer 

op grote schaal kniepertjes gebakken en verkocht, coronaproof en op bestelling. 

Statiegeldflessen worden daar nog steeds verzameld en te gelde gemaakt.  

 

Helaas. Zoals vorige jaren bakken en verkopen van gebak en koek, poppenkastvoorstellingen, 

permanente aanbieding diverse cadeauartikelen, verkoop van curiosa en speelgoed, 

pannenkoeken bakken en/of met een MIKONDO-kraam present zijn bij lokale evenementen, 

talentenactie, bingo…. Dit jaar niet mogelijk.   

  

  

 

4.LIEF EN LEED  

Ook in 2019 stuurden we bijdragen in de kosten voor bijzondere noden, in lijn met de 

Congolese gewoonten. Voor een leraar voor wie huisuitzetting dreigde toen hij gevluchte 

familieleden opnam. Een leerling en een staflid die ernstig gewond raakten bij 

verkeersongelukken door motorfietsen. Bijdragen voor specialistische hulp voor een ernstig 

zieke docente en voor twee begrafenissen.    

  

  

 

5. ONTVANGEN FINANCIËLE ONDERSTEUNING  

Om beleid te kunnen voeren zijn vaste inkomsten een voorwaarde.  

Elke maand ontvangen we van 44 personen een vaste donatie. 

Totaal was dat in 2020 voor € 9.405 (dat is dan € 1.539 meer dan in 2019) 

Als periodieke giften kregen we € 660                               

 

De KOSTEN VOOR HET ONDERWIJS aan alle leerlingen van LA TULIPE bedroegen 

afgelopen jaar € 63.000 (alle lesmateriaal, energie, afdrachten, verzekeringen, onderhoud 

gebouw, examens, excursies, corona onkosten, enz.)  

De VASTE DONATEURS incl. periodieke giften zorgden voor € 9.405 plus € 660 = € 10.065   

Voor de vaste bijdragen aan de school in MIKONDO is dat een goed begin, maar er is meer 

nodig.  

Uit bijdragen van KERKELIJKE INSTANTIES (collectes, acties, snelle noodhulp) ontvingen we 

ruim € 22.800 (tegen € 26.200 in 2019)   
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Daarnaast zijn er ook EENMALIGE GIFTEN gedaan en extra giften door sommige vaste 

donateurs.   

Iets minder dan het voorgaande jaar, maar toch ruim € 11.700.  

 

Bijzonder ook om te vermelden is het bedrag van € 13.750 dat we boekten onder het kopje 

giften van ANDERE INSTANTIES. Dat betreft deels giften in antwoord op een aanvraag die 

we stuurden, deels als verrassing.   

Zo was afgesproken met de Stichting VD HUCHT DE BEUKELAAR dat hun gift van € 5.000 

zou worden besteed aan lesmateriaal, en wel speciaal kopieerpapier voor het printen van 

lessen en toetsen van de hele school.  

Van een SCHOOL in Steenwijkerland-Weststellingwerf kwam het bedrag dat was bedoeld voor 

het afscheid van een lerares die met pensioen ging. Op haar verzoek werd dit bestemd voor 

Mikondo!  

Van de stichting WERELDWINKEL te Deventer kwam ook een mooi bedrag – in overleg werd 

dat besteed aan het opknappen van de stoeltjes en tafels in de kleuterschool en ook werden 

er tafeltjes en stoelen voor de docenten mee vervaardigd door ARAMBE.  

De stichting OPA (Oud Papier Aktie) in Steenwijk reageerde nog eens op ons verzoek om 

steun zodat we de verzekeringsgelden konden betalen. (Overigens zijn hun activiteiten begin 

2021 voorgoed stilgelegd).  

De Stichting TAKA TUKA Foundation schonk ons ook een mooi bedrag. We ervaren dat als 

erkenning van onze visie en ons werk. We zijn inderdaad bevlogen mensen die zich richten 

op kleinschalige projecten voor de jeugd van Mikondo zodat zij een grotere kans krijgen om 

voor zichzelf te zorgen en kunnen bijdragen aan de maatschappij waarin zijn leven. 

 

GIFTEN VOOR PROJECTEN vormen een derde van de inkomsten in 2020.   

In 2019 was voor LIVBANTU al een deel binnengekomen dankzij de fondsenwerving.  Het 

LIVBANTU-project gaat om ICT-training aan jongeren die zijn gaan studeren of al werken, 

maar vastlopen door gebrek aan ICT-vaardigheden. Nu is in dit jaar 2020 daarvoor nog ruim 

€ 23.800 binnengekomen, zodat de toekomst met vertrouwen tegemoet kan worden gezien. 

http://www.mikondo.nl/nieuws/zij-hielpen-ons.html   

 

Voor het project Naaischool Centre MUASI MUSALA voor kwetsbare meisjes dat in najaar 

2020 werd gestart, kwam € 7.430 binnen.  Het grondstuk dat sinds juli gehuurd is, is zeer 

geschikt om nog veel meer klassen te huisvesten. Dat is een uitkomst nu het aantal lokalen in 

LA TULIPE beslist onvoldoende was door de corona maatregelen van de overheid m.b.t. de 

nodige ruimte tussen leerlingen. Alle praktijklessen van LA TULIPE kunnen voortaan mooi op 

dit naburige perceel plaatsvinden. Er is vlug gestart met het opknappen ervan en de bouw en 

aanleg van faciliteiten, zodat al met Kerst 2020 de multifunctionele grote zaal in gebruik kon 

worden genomen. Weliswaar was nog niet al het benodigde geld ervoor binnen, maar we 

vertrouwden erop dat mettertijd al het nodige wel zou komen.  

Dan zullen we ook weer een lijst van goede gevers publiceren.  

  

Al met al zijn we erg blij over wat in 2020 tot stand gebracht kon worden.  

Niettemin blijft het zorgelijk dat maar een klein deel van de middelen afkomstig is van vaste 

donateurs. M.a.w. het zal ongewis blijven of we de leerlingen die nu op school zitten ook in het 

vervolg kunnen blijven helpen.   

We zullen dan ook nog meer inspanningen moeten leveren voor het werven van meer vaste 

donaties en hulp.  

  

 

 

 

  

http://www.mikondo.nl/nieuws/zij-hielpen-ons.html
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6. ONTVANGEN MATERIËLE HULP   

Toen eenmaal bekend werd dat er een kans was om goederen voor PROJETS MIKONDO 

mee te sturen met een zeecontainer waarin nog ruim plaats was, ontvingen we allerhande 

materialen voor het onderwijs. Van een Opleidingsschool in Katwijk bijvoorbeeld lesmateriaal 

voor de kleuterklassen. 

Ook gereedschappen die nodig zijn bij het vakonderwijs.  Gebruikte naaimachines van 

degelijke merken. Kleding.  Sportkleding voor de sportwedstrijden die ARAMBE organiseert 

en waarbij de jongeren respect, samenwerking, doorzettingsvermogen en ook een goede 

werkhouding leren. Enz.  

 

Een deel van deze materialen was al in 2019 verzonden, een ander deel zou per container 

vanuit Parijs naar MIKONDO gaan zodra de Coronamaatregelen het toelaten. Dat werd 

uiteindelijk september 2020.  

De kosten van transport en douane van Nederland naar Parijs naar Mikondo werden door ons 

voor een deel betaald in boekjaar 2020. Het overige moest begin 2021 betaald worden, toen 

de container in de DRCongo werd uitgeklaard.  

 

Een mooi gebaar maakte een handel in alles wat nodig is voor naailessen: een grote gift in 

natura en ook een op de bankrekening voor de transportkosten Nederland – Parijs.  

  

 

 

 

7. BESTEED AAN DE DOELSTELLING  

We konden voor alle noodzakelijke belastingen, verzekeringen, boeken en materialen voor de 

leerlingen betalen. Er was ook ruimte om (bij)scholing voor de leerkrachten te betalen.  

Het reguliere onderhoud is gedaan en afgeleefde schoolbanken zijn vervangen door nieuwe, 

in eigen beheer gemaakt.  Een flinke lekkage die in maart ontstond na zwaar weer kon door 

onze bijstand worden verholpen.   

 

Het uitbreken van de corona pandemie plaatst de bevolking van Mikondo voor grote 

problemen. In deze wijk is vaak je handen wassen al onmogelijk. Bovendien weet men niet 

wat nu wel en wat niet waar is van de verhalen over het gevaar van besmetting.  

We hebben onze partner in Mikondo gevraagd wat wij zouden kunnen doen. Met onze hulp 

kon een VOORLICHTINGSCAMPAGNE uitgevoerd worden en op diverse plaatsen 

WASGELEGENHEDEN geplaatst om de handen te kunnen wassen. Binnen de school werden 

op twee plaatsen extra wastafels gemaakt, waarvoor ook extra waterleiding moest worden 

aangelegd. (De extra kosten voor desinfectans en schoonmaakmiddelen blijven doorlopen).  

 

Er is een perceel gehuurd vlak naast LA TULIPE dat zeer geschikt is om er een NAAISCHOOL 

te beginnen voor al die kwetsbare meisjes en kindmoedertjes die nu nog zo bedreigd worden 

in hun bestaanszekerheid. De fondsenwerving voor dit Centre MUASI MUSALA slaat goed 

aan, zodat we snel voldoende middelen hadden voor de bouw van een multifunctionele ruimte.  

 

Zie voor alle Nieuws van 2020 nog eens: http://www.mikondo.nl/archief/nieuws-2020.html en 

vooral ook het fotoalbum over Covid 19: http://www.mikondo.nl/mikondoalbum/Covid-

album/index.html   

  

 

N.B. De onkosten die onze stichting maakte, beslaan nog geen 5% van de uitgaven. Het betreft 

voornamelijk bankkosten.   

  

http://www.mikondo.nl/archief/nieuws-2020.html
http://www.mikondo.nl/mikondoalbum/Covid-album/index.html
http://www.mikondo.nl/mikondoalbum/Covid-album/index.html
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8. PERSONELE ZAKEN EN ONDERWIJS   

Als gevolg van de corona maatregelen is de sociaaleconomische situatie van Congolezen nog 

weer verslechterd, dus ook van de onderwijsmensen. Helaas kunnen we nog steeds niet een 

behoorlijke vergoeding aan de onderwijzers en leraren van PROJETS MIKONDO bekostigen. 

En nu ook geen opslag. Wel hebben we vanaf oktober de middelen gestuurd voor een 

dagelijkse warme schoolmaaltijd voor het personeel, zodat ze niet van honger flauwvallen voor 

de klas.  

Het doet ons pijn dat we geen fondsen vinden voor een behoorlijke vergoeding van de werkers 

aan de school. In de voorwaarden van fondsen staat zelfs vaak uitdrukkelijk dat er geen 

personen van hun bijdragen mogen worden betaald.  

Het is dus makkelijker om geld te vinden voor het bouwen van lokalen dan voor het 

onderwijzend personeel dat nodig is om in die lokalen les te geven.   

 

EXAMENS Alle lagere school leerlingen van LA TULIPE die deelnamen aan de landelijke 

examens zijn geslaagd.  

Weer 100% score dus bij de TENAFEP (test national de fin d’études primaires). Dit examen is 

afgenomen in september, na 10 dagen les. Daarvoor waren de lessen maandenlang 

opgeschort op last van de overheid. Het nieuwe schooljaar zou in oktober beginnen deze keer. 

Maar ook daarna bleef de onrust en onduidelijkheid over school open of niet en wanneer welke 

examens. 

 

UITVAL. Bij het staatsexamen middelbare school haakten uiteindelijk helaas eerst 7 meisjes 

af, en kort daarop nog 8, zodat er maar 1 examen deed in Coupe et Couture en die is geslaagd. 

Alle 7 kandidaten voor Letteren en pedagogiek slaagden, alle 4 voor handel en economie 

slaagden ook. Voor werktuigbouw zijn er 2 opgegaan en gezakt.  

De reden dat de meisjes die volgens de school grote kans van slagen hadden toch niet 

opgingen is uitgezocht. Het voert hier te ver er diep op in te gaan, maar hun vrees was dat het 

diploma niets waard zou zijn door de corona en bovendien dat ze zoveel gemist hadden in het 

laatste jaar dat ze niet zouden kunnen meekomen in het hoger onderwijs in dat vak en dan 

geen mogelijkheid zouden hebben omdat bij te spijkeren. Ze hoopten wel dat ze dan nog een 

keer de 6e klas mogen overdoen.  

 

Veel kinderen zijn afgehaakt doordat er maanden geen les was. Vanuit de school is zeer actief 

contact gezocht met de gezinnen om de mensen ervan te overtuigen nu niet voorgoed op te 

geven.  

Daarnaast zijn er ook veel kinderen op LA TULIPE gekomen van andere scholen. Het vergt 

aardig wat inspanning van de school om uit te zoeken op welk niveau die kinderen zijn 

gekomen. Veel andere scholen zijn namelijk nogal makkelijk met het bevorderen van kinderen 

naar klassen hoger zonder dat die leerlingen de stof beheersen.  

 

Het minste last van corona had ARAMBE. Er is door die jongens veel werk verzet voor de 

school en voor het Centre MUASI MUSALA en voor LIVBANTU. Ook hebben ze nieuwelingen 

opgeleid in de vaardigheden waar ze belangstelling en aanleg voor hadden.  

 

De projectleider PAPY zat vanaf half maart vast in Frankrijk, waar hij woont met zijn gezin. De 

reisbeperkingen van zowel Frankrijk als van de DRCongo waren er schuld aan. Niettemin heeft 

hij kans gezien al die tijd goed leiding te geven aan PROJETS MIKONDO dankzij de 

smartphone. Van vroeg tot laat begeleidde en overlegde hij elke dag alsof hij ter plaatse was.  
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9. WEERKERENDE ONKOSTEN   

 

9.1 De Congolese overheid heeft sinds vorig jaar gratis onderwijs beloofd. Echter, dit geldt niet 

voor alle scholen. Bovendien zijn er veel klachten over de uitvoering van het besluit. Zo komt 

het dat er toch nog steeds in Mikondo veel kinderen niet naar school kunnen omdat de kosten 

voor hun ouders niet te betalen zijn. Voor die kinderen is LA TULIPE nog steeds de enige 

oplossing.  

LA TULIPE is een door de overheid erkende onderwijsinstelling, maar kan geen aanspraak 

maken op enigerlei ondersteuning van de overheid. 

 

Met kunst- en vliegwerk draagt onze partner zelf zoveel als kan bij. Deels door de bijdrage van 

de ouders die dat kunnen opbrengen, deels door nevenactiviteiten en dienstverlening, b.v. het 

service center PLANETE JEUNES alias internetcafé. Dit stelt hen in staat voor een groot deel 

de dagelijks weerkerende kosten van de school te betalen, zoals printwerk, kantoor, 

reiskosten, inspecties, vergaderkosten, brandstof voor het aggregaat dat alle dagen in de week 

zorgt voor elektriciteit, enz.  

 

Onze Stichting VRIENDEN VAN MIKONDO doet wat in onze macht ligt om te zorgen voor de 

betaling van een vrijwilligersvergoeding aan de leraren van de lagere school, kosten van 

verzekeringen, examenkosten, kosten ziekte en overlijden, leermiddelen nationaal 

programma, drukwerk van de rapporten, cultureel programma (sport en spel), 

kwartaalvieringen, waterleiding, belastingen en onderhoud gebouwen.  Elke hulpvraag voor 

de middelbare school en andere onderdelen beoordelen we in het licht van onze kaspositie.   

  

9.2 Zoals gebruikelijk rekent ons bestuur geen kosten voor zijn werkzaamheden.   

  

  

 

10.VOORUITBLIK EN WENSEN  

Veel is bereikt. Wij denken dat het heel belangrijk is om hierop voort te bouwen. We hebben 

voorvechters nodig!  Mensen die dit werk ook propageren.   

  

De sociaaleconomische situatie in de DRCongo is nog niet verbeterd, zelfs verslechterd in dit 

jaar. De positieve impact van LA TULIPE op de wijk Mikondo is enorm groot, ondanks de 

problemen, of misschien juist wel door de problemen. Veel gaat fout in dat land, maar in 

MIKONDO is de school LA TULIPE een stabiele factor en biedt ARAMBE steeds meer steun 

op sociaal gebied.  En dat dankzij de inzet van het team en zeker niet in de laatste plaats de 

projecthouder PAPY Kabangu Kaluba en zijn naaste medewerkers. Dankzij hen kunnen we 

het geld daar inzetten waar dat het beste rendement oplevert.  De visie die zij hebben op hun 

taak geeft ons alle vertrouwen dat het goed zal blijven gaan met het project. Ze hebben 

bewezen goed leiding te kunnen geven aan de organisatie.  

 

LA TULIPE zal blijven behoren tot de allerbeste scholen van alle 30 wijken van de 

gemeente Kimbanseke/Kinshasa.    

  

Wat ons aandeel in Nederland betreft, dat is zeker zo belangrijk. We willen wat we begonnen 

zijn voortzetten, omdat de bevolking nog steeds uitermate kwetsbaar is.   

Het gemiddeld inkomen in 2018 van een Congolees bedroeg omgerekend ongeveer € 409 per 

jaar.  In MIKONDO (waar veel mensen in extreme armoede leven) kunnen veel ouders 

zodoende zelfs geen € 5 per maand aan de school betalen voor een kind.   
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OM HET WERK TE KUNNEN BLIJVEN ONDERSTEUNEN WILLEN WE HET VOLGENDE:  

- De kennis en informatie over het project verder verspreiden in Nederland via 

presentaties, website en sociale media en wat nog meer van pas kan komen.  

- Ondersteuning blijven bieden voor de lopende kosten van de school, zo mogelijk ook 

het sociaal project ARAMBE steunen en andere acties ten bate van de arme bevolking.   

- Proberen ons kleine clubje aan te vullen met meer sympathisanten van het werk, voor 

raad en daad en fondsenwerving. 

- Een flinke toename bevorderen van de bijdragen in geld of sponsoring.  Mogelijk een 

actie starten om de examens te sponsoren. En een actie voor aanschaf lescomputers. 

En/of een verzoek doen aan hen die per maand € 5 doneren of ze dat bedrag kunnen 

ophogen.   

- Ook zullen we nadrukkelijker de “gratis sponsoring” van Sponsorkliks onder de 

aandacht brengen.  

- En nog nadrukkelijker speuren naar nieuwe (vaste) donateurs.  

 

  

  

Al met al zijn we dankbaar voor de vaste en de spontane eenmalige of extra giften, groot en 

klein, collectes en andere bijdragen van groepen, kerken en diaconieën, en kleine acties. Ook 

voor alle hulp bij de bloembollenverkoop!    

  

Gaarne tot nadere inlichtingen bereid.   

  

Deventer, mei 2021 

 

Harry Olde Reuver of Briel, voorzitter 

 

 

 
Dewes van Lohuizen, secretaris/penningmeester  

 

 

 
 

 

Informatie en actualiteiten op: 

www.mikondo.nl , met frequent nieuws en beelden,  

https://www.facebook.com/VriendenvanMikondo  

https://www.facebook.com/miekerang , met nadruk op mensenrechten en politieke 

ontwikkelingen in de DRCongo 

http://www.mikondo.nl/
http://www.mikondo.nl/
https://www.facebook.com/VriendenvanMikondo
https://www.facebook.com/VriendenvanMikondo
https://www.facebook.com/miekerang
https://www.facebook.com/miekerang

