
                                                                                             
 

 

 

Terugblik op 2018 
Deze Nieuwsbrief over 2018 is in de eerste plaats om u te bedanken voor wat u gedaan heeft voor de 

voortgang van het onderwijs in Mikondo voor de kinderen van de armste families. Sommigen van u 

hebben acties gevoerd, anderen hebben gedoneerd, soms nog extra als er bijzondere nood was.  

Uw meeleven maakt diepe indruk op de mensen die van het project profiteren! 

Onze Nieuwsbrief krijgt u altijd om wat informatie over het afgelopen jaar met u te delen.  

Voor actualiteiten kunt u het beste van tijd tot tijd kijken op www.mikondo.nl, de website waar we trots op 

zijn en die we om de twee maanden “bijvoeren” en waar ook het jaarverslag 2017 op staat. 
  

Noodzaak –  De stedelijke bevolking in de DRCongo heeft 

grote moeite om zichzelf te voeden. Nog steeds is het 

onderwijs er niet gratis. Talloze families zijn niet in staat de 

kosten voor school zelf te dragen. Het is voor ons een 

bijzondere buitenkans dat we weer in staat zijn geweest om 

onderwijs op LA TULIPE financieel mogelijk te maken. 

 

 

 

Deze Brugklassers zijn 

al vanaf de 

kleuterschool op  

LA TULIPE. 

De situatie in Congo-Kinshasa is explosief nu in december, en was dat ook eerder in het jaar. Door 

ernstige onlusten konden kinderen niet naar school. Aan het eind van de cursus 2017-2018 moest er 

daarom keihard gewerkt worden om in korte tijd alle verloren lesdagen in te halen. Dat is goed gelukt. 

Eén meisje miste haar diploma omdat ze door haar vader werd thuis gehouden op de examendagen, uit 

veiligheidsoverwegingen! 

 

 

School –  Ruim 1300 leerlingen van 4 tot 20 jaar volgden op 

222 dagen de lessen in het reguliere onderwijs op LA TULIPE. 

Kleuter- en basisschool ’s ochtends (838 leerlingen), en de 
klassen 1 t/m 6 middelbare school met 7 vakkenpakketten ’s 
middags. Er zijn evenveel jongens als meisjes. 

  

Voor de basisschool werken 16 mannen en vrouwen, voor de 

middelbare school 28 vakleraren. Allen op basis van een 

vrijwilligerscontract. Hiernaast een aantal leerkrachten tijdens 

een vergadering zelf in de schoolbanken.  

 

Leerresultaten:  

95% ging over naar het volgende leerjaar. Niemand is van school verwijderd. Wel zijn er 46 leerlingen die 

de cursus op de middelbare school niet hebben afgemaakt.  

Voor de eindproef basisschool slaagden alle 100 kinderen van klas 6. Voor het eindexamen slaagden 39 

van de 42 kandidaten. Er is veel vooruitgang gemaakt op didactisch gebied en op diverse open dagen 

toonden leerlingen hun vorderingen aan familie en wijkbewoners. 

 

 

Gebouw –  Na de grote renovatie van alle ruimten (2017) moest 

alsnog nog een probleem met de afvoer van de toiletten grondig 

aangepakt.  

 

In 3 lokalen zijn de wanden aan de kant van de binnenplaats elk 

een metertje of wat “opgeschoven” om meer plaatsen te maken. 

Het blijft toch steeds een volle bak.         
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Onkosten, leermiddelen en bijscholing. 

 

 

De situatie met de 

leermiddelen is nog erg 

treurig. Wel zijn er goede 

machines voor informatica, 

er zijn wat gereedschappen, 

er zijn goede naaimachines, 

maar de simpelste dingen 

ontbreken nog.  

     
 

Naast de kosten voor onderwijs en verzekeringen, en de afdrachten aan de overheden, zijn er ook wel eens 

verrassingen. Zoals de verplichting om een schoollogo op de uniformen te plaatsen. Of toch een ander 

model rapporten te gebruiken. Of een flink deel van de schoolboeken te vervangen, omdat het Nationale 

Programma grondig wordt gewijzigd voor alle vakken van de twee leerjaren die de Brugklas waren. 

Meteen ook de leraren op verplichte bijscholing voor een flink aantal dagen.  

Onze steun is in de eerste plaats voor de basisschool van LA TULIPE, maar enkele malen konden we 

gelukkig ook de middelbare school helpen, en ook ARAMBE. De verzendkosten van de 34 laptops die het 

Chr. College Groevenbeek cadeau gaf, en het installeren ervan, kwam alle klassen ten goede. Net als de 

gereedschappen en kleding die we naar Mikondo stuurden. Voor het prachtige sociale project ARAMBE 

konden we het dak financieren dankzij geoormerkte giften. Soms, als de kas echt leeg was, moesten we een 

extra oproep doen in kleine kring. Maar het is allemaal goed gekomen. Ook konden we ervoor zorgen dat 

de herdenking van het overlijden van de stichter en projectleider Epiphane Kaluba begin maart, een jaar na 

zijn overlijden, op gepaste wijze plaats vond. 

 

ARAMBE –  Drop-outs in de wijk zou je de gelegenheid willen bieden zich in een vak te bekwamen. Dat 

idee sprak aan. Dank aan Hands & Feet die de basis legden ervoor en dank aan de mensen die ons 

gereedschappen gaven om te beginnen. Er staat nu een lokaal, alleen de inrichting wacht nog op middelen. 

Vele tientallen jongens en mannen hebben al werk gevonden sinds die opleiding startte. In juli is in het 

kader van ARAMBE begonnen met dagprogramma’s voor ruim 350 kinderen die niet naar school kunnen. 

Nu nog een waterpunt!  

 

Verbinding en acties –  De projectleider Papy Kabangu Kaluba kon 2 maal enkele weken in Europa 

komen en de banden zo versterken met de supporters. Het is indrukwekkend te zien hoe mensen zich 

uitsloven om geld te verdienen met koekbakken en verkoop van bloembollen, speelgoed, zelfgemaakte 

kaarsen, enzovoorts. We benutten graag gelegenheden voor een presentatie van het project zodat nog meer 

enthousiaste support kan opbloeien.  

 

Onze Stichting heeft weer in nauwe samenwerking met de Congolese Stichting Projets Mikondo heel veel 

verschil kunnen maken in het leven van kinderen, jonge mensen en volwassenen.  Blijft u meedoen?   

 

Namens Vrienden van Mikondo:  

Mieke Rang,  Harry Olde Reuver of Briel  Dewes van Lohuizen   

 

Namens Projets Mikondo: Papy Kabangu 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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