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Fonteinkerk Amersfoort
Ook in 2014 heeft de Fonteinkerk met diverse 
acties en collectes het project van ds. 
Tshisumpa gesteund. Er is een enthousiaste en 
creatieve groep vrouwen, die in December 
kaarsen maakt en verkoopt in de Fonteinkerk 
en de Bergkerk en daarvoor in 2013 1.840 
euro ophaalde, en in dit jaar Kerst 2014 een 
nieuw record vestigde: de verkoop bracht nu 
2.088 euro op.

Driebergen: Protestantse Kerk en 
de Hagediensten
Via de ZWO-commissie kregen we opnieuw 
1000 euro voor het onderwijs. De Hagediensten bestemden hun buitenland-
collecte voor Kitoko, en 8 collectes in 2014 brachten een prachtig bedrag 
op: 1645 euro. 

Dank aan onze donateurs
Zonder de regelmatige bijdrage van onze vaste donateurs kan het bestuur 

geen continuïteit bieden aan 
de school bij het Centre in 
Kinkole. Onze dank daarvoor is 
groot. 
Inmiddels hebben enkele 
donateurs hun periodieke gift 
voor 5 jaar vastgelegd met een 
schriftelijke overeenkomst. 
Conform de nieuwe regels van 
2014 kan dit zonder tussenkomst 
van de notaris. Voor zo'n 
periodieke gift geldt geen 
drempelinkomen of maximaal 
aftrekbaar bedrag. Wilt u dit 
ook? Neem dan met contact 
op met het bestuur.

Stichting Kitoko
p/a Melvill van Carnbeelaan 45 
3971 BB Driebergen-Rijsenburg

website: www.kitoko.nl

Bankrek.: 59.25.00.756 (Stichting Kitoko heeft een ANBI status: uw gift is aftrekbaar)
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Geachte donateur,                                                                                                                1 juni 2015

Evenals voorgaande jaren sturen wij U als trouwe donateur dit jaarverslag weer 
ter informatie.  Wij danken U voor uw steun aan dit kinderproject in Congo en 
wij stellen uw betrokkenheid en steun ook het komende jaar  zeer op prijs. 
Het bestuur:

                                        Jan Paul Griede Marieke van der Linden Dirk Vermeulen

 Jaarverslag 2014
Bestuursverslag
Stichting Kitoko zet zich sinds 2006  in voor de financiering van de primaire 
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 
waaronder Steenwijk (Mieke Rang) zorgen voor het onderdak en voeding. De 
stichting Kitoko heeft de financiering van het basisonderwijs op zich genomen . 
Mieke Rang probeert ieder jaar Congo te bezoeken om ook zelf te zien dat de 
hulp goed terecht komt.  In 2014 kon zij niet naar Congo en ook ds. Tshisumpa 
kon niet naar Nederland komen. 
De aanvraag bij Impulsis voor subsidie en over eventuele advisering door 
deskundigen van Impulsis met betrekking tot hun expertise in Congo is 
vertraagd. In 2015 is ons verzoek aan Impulsis opnieuw aangekaart. 

Financieel verslag
De baten stegen in 2014 tot bijna € 35.000 mede dankzij veel giften en 
activiteiten vanuit de Fonteinkerk in Amersfoort maar vooral door een groot 
legaat.

Al 4 jaar stuurt Kitoko het salaris voor onderwijzers (6 of 7). Daarnaast sturen wij 
geld voor kosten van enkele moeders die voor de opvang van de kinderen ook 
buiten de schooltijden zorgen. Het maandelijks bedrag is in 2014 verhoogd van 
1.150 naar 1.250 Usd. voor de leerkrachten en de moeders. Bovendien konden 
wij op verzoek van ds. Tshisumpa extra bedragen overmaken voor  examengeld 
en leermiddelen. In Steenwijk is een actie gestart om extra lokalen te bouwen. 
Hieraan konden wij dankzij het legaat een bijdrage overmaken. 
Het aantal opgevangen kinderen wisselt 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. Ook komen veel kinderen uit de buurt naar 
deze school.

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 2014 ruim toereikend was om het werk 
ook in 2015 voort te zetten. Ons stichtingsbestuur berekent geen kosten in 
Nederland.
Het bestuur zoekt naar aanvulling in het bestuur en hoopt is 2015 daarin te 
slagen.

Stichting Kitoko

Balans ultimo in Euro 2013 2014 2013 2014

Bank 21.884 34.831 Vermogen 21.884 34.831

Lasten Baten

Leerkrachten 8.250 10.003 Giften 19.194 34.975

Kosten moeders 2.725 2.800 Rente 192 214

Leermiddelen 1.918 3.525

Examen geld 1.166 1.562

Bouw lokalen - 4.000

Bankkosten /transfer 353 352

Mutatie vermogen (toename) 4.974 12.947

-------- -------- -------- --------
19.386 35.189 19.386 35.189


