
Verslag Mieke Rang 2011
Uit het laatste reisverslag van Mieke Rang 
komt naar voren dat de kinderen er 
verzorgd, goed gevoed en gezond uitzien. 
Alle schoolkinderen dragen nu, zoals dat 
hoort op een Congolese school, een 
uniform. Deze worden op de opleiding 
"coupe et couture" van de school zelf 
vervaardigd. Ook hier snijdt het mes aan 
twee kanten: de leerlingen krijgen een stuk 
praktijkopleiding en de kinderen krijgen 
een schooluniform.
Tevens blijkt uit haar rapportage dat er nu 
tussen de 120 en 135 kinderen worden opgevangen. De toename in het aantal 
opgevangen kinderen wordt mogelijk gemaakt door de structurele steun voor 
voedsel van de Gereformeerde kerk van Katwijk en de Stichting Doopsgezind 
Weeshuis te Haarlem. Deze zorgt elke maand voor de financiering van voeding 
en kleding. 
De doelstelling van het tehuis is om de kinderen te resocialiseren en na een 
cursus van 24 maanden, met goede kansen op een eerlijk bestaan, terug te 
laten keren in hun familie. Dit doel wordt nog steeds wordt gehaald. Inmiddels 
zijn ruim 1100 kinderen zo de afgelopen jaren met succes geresocialiseerd. 

Aktie in de Fonteinkerk
De actie voor leermiddelen in de school door de Fonteinkerk te Amersfoort 
wordt in 2011 doorgezet. De vaste bestemming voor de avondmaalscollecte en 
de diverse andere acties blijven dit jaar doorgaan. Bij Impulsis wordt een 
aanvraag voor een vervolg ingediend.

Project ‘van straatkind naar kleine zelfstandige’
De PKN kerk in Steenwijk heeft dit project opgezet en zal de komende periode 
fondsen bijeen brengen voor de bouw van een praktijklokaal en overdekte 
praktijkruimte, aanschaf van apparatuur, hout en werkmateriaal voor de 
leerlingen (handzaag, schaaf en meetlat).  Het project wordt ondersteund door 
de gemeente Steenwijkerland en Impulsis.
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Bij de foto op de voorpagina: Justine biedt een paar 
naaiwerkjes aan die ze zelf heeft gemaakt in de les 



Geachte donateur,
 

1 juni 2011

Hierbij ontvangt U het verslag over het jaar 2010 van de stichting Kitoko. Wij 
danken U voor uw steun aan dit kinderproject in Congo en stellen uw steun ook 
in 2011 zeer op prijs.
Het bestuur: Jan Paul Griede Marieke van der Linden Dirk Vermeulen

 Jaarverslag 2010

Bestuursverslag
Stichting Kitoko is in 2005 opgericht en zet zich in voor de financiering van de 
schoolopleiding van Congolese straatkinderen die in de hoofdstad door ds. 
Tshisumpa en zijn organisatie worden opgevangen in het kinderhuis te Kinkole 
(www.kinkole.org).
Gelet op de doelstelling van de stichting is het beleid met name gericht op het 
voorzien in de drie "L's" te weten:
1. Leerkrachten  2. Leermiddelen  en 3. Leslokalen.

• Leerkrachten 
In de loop van 2010 heeft de Stichting Kitoko elke maand geld kunnen overma-
ken ten behoeve van het salaris van 6 leerkrachten en een vergoeding van en-
kele moeders die met name voor na schoolse opvang zorg dragen. Met name 
de verhoging van de laatste post bleek na de vorige rapportage van Mieke 
Rang noodzakelijk. De kinderen bleven na schooltijd verstoken van aandacht 
en zorg. Door de bijdrage voor de moeders te verhogen, kon deze zorg worden 
uitgebreid. 

• Leermiddelen
Dankzij de steun van de Fonteinkerk uit Amersfoort en een verdubbeling van die 
steun door Impulsis, kon een groot bedrag worden overgemaakt voor leermid-
delen. Achtereenvolgens in februari, juni en november 2010 werd dit 
overgemaakt voor de aanschaf van leerboeken, de aanschaf van 
schoolkasten en andere kleinere zaken.

• Leslokalen
Dankzij een project van de Doopsgezinde Gemeente uit Aalsmeer kwam er 
eind 2009 een schoolgebouwtje met 4 lokalen gereed. Stichting Kitoko heeft 
begin 2010 geld ter beschikking gesteld voor het vervaardigen van stalen 

deuren, ramen en houten schoolbanken en schoolborden. Deze zaken zijn 
onder leiding van deskundige ambachtslieden mede door oudere leerlingen 
(12 tot 16 jaar) vervaardigd. Het mes sneed zo aan twee kanten: de leerlingen 
kregen een stuk praktijkopleiding en het gebouw werd afgerond.

Financieel verslag
Uit het financieel verslag hieronder blijkt dat de uitgaven in 2010 t.o.v. 2009 licht 
gestegen zijn. Voor een deel komt deze stijging voor rekening van de extra 
bijdrage voor de moeders en leermiddelen. Door de toename van het naar 
Congo overgemaakte bedrag en door tariefstijgingen zijn de transferkosten 
gestegen. 
Aan de inkomstenkant is een lichte daling te zien in de giften. Daarnaast is een 
substantiële bijdrage van Impulsis uit het project van de Fonteinkerk ontvangen. 
Het vermogen is met circa € 1.000,= afgenomen. Dit is minder dan voorzien: de 
stichting wil wat betreft de structurele kosten (leerkrachten en moeders) 
ongeveer anderhalf jaar vooruit continuïteit bieden. 

Stichting Kitoko

Balans ultimo in Euro 2009 2010 2009 2010

Bank 21.377 20.334 Vermogen 21.377 20.334

Lasten Baten

Leerkrachten 6.680 7.200 Giften 16.610 15.041

Kosten moeders 1.200 3.000 Impulsis - 2.500

Leermiddelen 3.800 8.000 Rente 530 243

Bijdrage bezoek Kinkole 500 -

Bankkosten /transfer 297 627

Mutatie vermogen 4.663 1.043

-------- -------- -------- --------

17.140 17.784 17.140 17.784

Begin 2011 bleek Stichting Vrienden van Mikondo zware problemen te hebben. 
Deze stichting zorgt ervoor dat in de achterstandswijk Mikondo in Kinshasa op 
de school La Tulipe onderwijs van hoge kwaliteit gegeven kan worden. Een 
opeenstapeling van factoren, een bedrijfsongeval en schade aan het 
schoolgebouw door heftige regenval, zorgde ervoor dat deze stichting geld 
moest lenen om de lopende verplichtingen te kunnen voldoen. Stichting Kitoko 
heeft met een schenking van € 3.000,= voorzien in dit tekort bij Mikondo. 

Het bestuur van Stichting Kitoko verricht haar werkzaamheden vrijwillig. Er 
worden geen presentiegelden, bureau- en reiskosten vergoed. Dat betekent 
dat uw euro zo efficiënt mogelijk wordt ingezet voor het onderwijs aan de 
straatkinderen in Kinkole.


