
Opknappen van het tehuis
Nelson Mandela had als verjaars-
cadeau gesuggereerd, dat het 
heel goed zou zijn als vrijwillig voor 
een goed doel gewerkt zou wor-
den. De zuid Afrikaanse ambas-
sade in Congo heeft deze sugges-
tie opgepakt en koos het tehuis 
van ds. Tshisumpa. Personeel en 
zelfs militairen (beveiligingsmens-
en?) hebben veel werk verzet en 
ook materiaal voor het opknap-
pen geleverd en daarnaast school-
banken, voedsel, dekens en andere spullen en verrassingen voor de kinderen 
als snoepgoed en dergelijke. Dit initiatief mag toch wel een wonder genoemd 
worden en zo ziet ook ds. Tshisumpa dat.

Fonteinkerk Amersfoort
Het project van ds. Tshisumpa wordt al jaren 
door de Fonteinkerk gesteund. In 2012 zijn weer 
diverse acties en collectes gehouden. Zo wordt 
de avondmaal collecte steeds voor dit doel 
bestemd. Regelmatig worden lekkernijen voor bij 
de koffie na de zondagsdienst door de 
kerkleden gebakken en dan verkocht. In 2012 is 
meer dan € 4.000 overgemaakt naar Kitoko.

Andere steun vanuit Nederland
Al jaren zijn er in diverse plaatsen in Nederland 
groepen mensen zeer betrokken bij het project 
in Congo. Dankzij deze betrokkenheid kan Kitoko 
zich concentreren op het financieren van 
onderwijs. Die andere groepen zorgen voor 
zoveel mogelijk andere benodigdheden als 
huisvesting, het schoolgebouw, voeding en 

kleding. Een groep in Katwijk is zeer actief en heeft onlangs met een 
sponsorloop geld bijeen gebracht. Ook een actie in Steenwijk heeft de 
aandacht voor dit tehuis weer versterkt.
 

Stichting Kitoko

fot0 14x11cm

JAARVERSLAG 2012

Beleidsvoornemen 2013-2014

Stichting Kitoko
p/a Middelbeek 8
6715 HT Ede

website: www.kitoko.nl

Bankrek.: 59.25.00.756 (Stichting Kitoko heeft een ANBI status: uw gift is aftrekbaar)



Geachte donateur,
 

1 juli 2013

Hierbij ontvangt U het verslag over het jaar 2012 van de stichting Kitoko. Wij 
danken U voor uw steun aan dit kinderproject in Congo en stellen uw steun ook 
in 2013 zeer op prijs. Het bestuur:
Jan Paul Griede Regula Hausammann Marieke van der Linden Dirk Vermeulen

 Jaarverslag 2012
Bestuursverslag
Stichting Kitoko 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.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 voor deze straatkinderen.

Voor effectieve steun aan de derde wereld 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 
onderdak, eten en onderwijs krijgen. Enkele organisaties in Nederland zorgen 
voor het onderdak en voeding. De stichting Kitoko heeft al 5 jaar de 
financiering van het onderwijs op zich genomen. Mieke Rang probeert ieder 
jaar Congo te bezoeken om ook zelf te zien dat de hulp goed terecht komt en 
om te overleggen welke nood het hoogst is. 
In Congo roept een strijder voor recht zoals ds. Tshisumpa veel weerstand op. 
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
De baten stegen tot ruim € 16.000 mede dankzij veel giften en activiteiten 
vanuit de Fonteinkerk in Amersfoort.

Al 3 jaar stuurt Kitoko het salaris voor 6 onderwijzers. Daarnaast sturen wij geld 
voor kosten van enkele moeders die voor de opvang van de kinderen ook 
buiten de schooltijden zorgen. Per maand is in 2012 ongeveer € 900 
overgemaakt voor de leerkrachten en de moeders. Daarnaast konden wij op 
verzoek van ds. Tshisumpa extra bedragen overmaken voor  examengeld.  Voor 
leermiddelen zagen we dit jaar minder financiële ruimte, omdat we begin 2012 
minder geld van donoren ontvingen dan in voorgaande jaren.
De kosten voor het overboeken van de gelden zijn hoog en de ontvangen 
rente was door de lage marktrente laag.

Het aantal opgevangen kinderen ligt rond de 100. Als de families van de 
kinderen achterhaald kunnen worden gaan de kinderen weer terug naar hun 
eigen omgeving. Afhankelijk van de financiële mogelijkheden worden weer 
nieuwe kinderen opgevangen. Alleen al in de hoofdstad beloopt het aantal 
straatkinderen vele tienduizenden.

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 2012 toereikend was om het werk ook in 
2013 voort te zetten.  Eind 2012 heeft het bestuur weer een subsidie 
aangevraagd bij Impulsis / Edukans. Ons stichtingsbestuur berekent geen kosten 
voor het werk in Nederland.
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Balans ultimo 2011 in Euro 2011 2012 2011 2012

Bank 16.046 16.910 Vermogen 16.046 16.910

Lasten Baten

Leerkrachten 7.500 8.400 Giften 12.175 16.076

Kosten moeders 3.189 2.832 Impulsis 1.500

Leermiddelen 5.000 2.000 Rente 308 261

Examen geld 1.200 1.750

Bijdrage bezoek Kinkole 750 - Mutatie

Bankkosten /transfer 632 491 vermogen 4.288

Mutatie vermogen - 864

-------- -------- -------- --------
18.271 16.337 18.271 16.337


