
Centre Psycho - Social Révérend 
Tshisumpa te Kinkole
Mieke Rang heeft na haar bezoek in 2011 
aan Kinkole gerapporteerd dat er op het 
terrein van het tehuis 4 schoolklassen zijn 
gebouwd en dat er gewerkt werd aan een 
schoon drinkwatervoorziening en sanitair 
op het terrein. Dit betreft: een waterleiding, 
3 toiletten, 3 douches, en afvoer die leidt 
naar een septic tank en een zinkput. Hemelwater wordt opgevangen, 
verzameld en deels gefilterd, voor drinkwater. Met deze extra voorzieningen 
nemen de gezondheidsrisico's af en kunnen er meer kinderen in het tehuis en op 
school worden opgenomen. 

Aantallen in het tehuis
In het rapport van de FNPC 
over het tehuis van oktober 
2011 staat het bijgaande 
staatje. Hieruit blijkt dat de 
bevolking in het tehuis 
gekenmerkt wordt door een 
komen en gaan. Aan het 
begin van het jaar waren er 
ongeveer 120 kinderen in 
het tehuis. Rond augustus 
aan zien we een flinke 
stijging tot 170. Waarna het 

aantal terugzakt naar ca. 150. Gemiddeld over deze periode verbleven er ca. 
140 kinderen in het tehuis. Dankzij de ondersteuning door de Gereformeerde 
Kerk te Katwijk aan Zee, Stichting Doopsgezind Weeshuis en diverse donateurs is 
er financiering van de dagelijkse behoeften in het tehuis: voedsel, kleding, 
schoeisel, medische zorg, etc.

Aantallen leerlingen op de school
Het schooltje op het terrein van het kindertehuis staat sinds 2011 ook open voor 
kinderen van behoeftige gezinnen. Per oktober 2011 zag de verdeling er als 
volgt uit: 237 leerlingen volgden het kleuter- of lager onderwijs en 64 leerlingen 
volgden het vervolgonderwijs. Naast de 149 pupillen uit het tehuis kwamen er 
dus 152 pupillen van buiten het terrein.
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Geachte donateur,
 

1 juni 2012

Hierbij ontvangt U het verslag over het jaar 2011 van de stichting Kitoko. Wij 
danken U voor uw steun aan dit kinderproject in Congo en stellen uw steun ook 
in 2012 zeer op prijs.
Het bestuur: Jan Paul Griede Marieke van der Linden Dirk Vermeulen

 Jaarverslag 2011
Bestuursverslag
Stichting Kitoko zet zich in voor de financiering van de schoolopleiding van 
Congolese straatkinderen die in de hoofdstad door ds. Tshisumpa en zijn orga-
nisatie worden opgevangen in het kinderhuis te Kinkole (www.kinkole.com).
Het beleid van de stichting is met name gericht bij deze scholing op het 
voorzien in de drie “L’s” te weten:
1. Leerkrachten  2. Leermiddelen  en 3. Leslokalen.

Het is zeer belangrijk dat hulp aan de derde wereld goed terecht komt. 
Daarvoor is het essentieel dat er ter plaatse betrouwbare contactpersonen zijn. 
Stichting Kitoko staat al jaren in contact met dominee Tshisumpa. Hij zet zich in 
voor de mensenrechten in Congo en doet dat o.a. voor het kinderhuis waar 
kinderen van de straat en uit de gevangenis opgevangen worden en tijdens 
hun resocialisatie onderdak, eten en onderwijs krijgen. Enkele organisaties in 
Nederland zorgen voor het onderdak en voeding. De stichting Kitoko heeft de 
financiering van het onderwijs op zich genomen. Mieke Rang probeert 
regelmatig Congo te bezoeken om ook zelf te zien dat de hulp goed terecht 
komt en om te overleggen welke nood het hoogst is. 
Naast dit werk voor het kindertehuis was ds. Tshisumpa in 2011 ook nog 
parlementslid. Die functie zet hij eveneens in voor mensenrechten. Al dit werk 
roept veel verzet op evenals het succes van de kinderopvang. Ondanks 
regelmatige bedreigingen (hij is eind 2011 gewond geraakt) blijft ds. Tshisumpa 
geloven in zijn missie en hij blijft zich inzetten voor zijn idealen. En wij met hem.

Financieel verslag
Uit het financieel verslag hiernaast blijkt dat de uitgaven in 2011 op het niveau 
van 2010 lagen. Er zijn wel enige verschuivingen zichtbaar.

In 2011 net als in 2010 heeft Kitoko het salaris van 6 onderwijzers kunnen 
financieren. Daarnaast sturen wij geld voor leermiddelen en voor kosten van 
enkele moeders die ook buiten de schooltijden zorgen voor de opvang van de 
kinderen. Per maand is in 2011 ongeveer ! 900 overgemaakt voor de 
leerkrachten en de moeders. Deze posten zijn zo goed als ongewijzigd.
Daarnaast konden wij op verzoek van ds. Tshisumpa extra bedragen overmaken 
voor leermiddelen. In 2010 zijn enkele grotere investeringen gedaan, die enkele 
jaren mee moeten kunnen. In 2011 is minder nodig geweest. Deze bedragen 
werden bijeengebracht door de acties van Fonteinkerk te Amersfoort. De 
Nederlandse organisatie Impulsis heeft de opbrengst van deze actie verhoogd 
met !1500.
Een nieuwe post is examengeld. In de vorige jaren kon dit nog per leerling met 
een klein bedrag worden voldaan. In de loop van 2010 is heeft de overheid in 
Congo besloten om alle scholen een forfaitair bedrag op te leggen ongeacht 
het aantal leerlingen. Dit heeft tot een aanzienlijke verhoging van de kosten 
geleid. 
De kosten voor het overboeken van de gelden zijn hoog en de ontvangen 
rente was door de lage marktrente laag.
Het beleid van de stichting is om enige reserves te hebben om de continuïteit 
van dit onderwijs te kunnen waarborgen. Uit het hieronder afgedrukte financieel 
overzicht blijkt dat het banksaldo eind 2011 toereikend was om het werk ook in 
2012 voort te zetten.  Ons stichtingsbestuur berekent geen kosten voor het werk 
in Nederland.
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Balans ultimo 2011 in Euro 2010 2011 2010 2011

Bank 20.334 16.046 Vermogen 20.334 16.046

Lasten Baten

Leerkrachten 7.200 7.500 Giften 15.041 12.175

Kosten moeders 3.000 3.189 Impulsis 2.500 1.500

Leermiddelen 8.000 5.000 Rente 243 308

Examen geld - 1.200

Bijdrage bezoek Kinkole - 750

Bankkosten /transfer 627 632 Mutatie 
vermogen

1.043 4.288

-------- -------- -------- --------
18.827 18.271 18.827 18.271


