
Centre Rév. Tshisumpa in Kinkole 
De Fraternité Nationale des Prisons au Congo (FNPC) heeft een klein kantoor 
aan Boulevard Du 30 Juin in het hartje van Kinshasa. Vanuit deze plek ontstaan 
contacten met jeugd op straat. Uiteindelijk  komen kinderen zo in het Centre 
terecht. Kinkole ligt op 35km buiten de stad. Na aankomst komen de kinderen 
tot rust. Er worden gesprekken gevoerd: "Hoe heet je?" en "Waar kom je 
vandaan?". Met deze informatie wordt contact met familie gezocht. 

In Congo bestaat de groot-familie nog. Er wordt dus in een brede range 
gezocht: oud-ooms en -tantes, achter-achterneven en -nichten etc. Vaak lukt 
het om het kind op te laten nemen. Een gezin is een betere omgeving om op 
te groeien dan de straat of een tehuis. Soms lukt het niet en blijft een kind 
langdurig in het Centre. Tijdens hun verblijf in het Centre gaan de kinderen 
naar school op de compound. Stichting Kitoko ondersteunt dit onderwijs.
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Dit is Eli 
Hij is nu 20 jaar. 10 jaar geleden 
overleed zijn moeder. Zijn vader kon 
niet voor hem zorgen.  
Hij werd straatkind en kwam zo bij het 
Centre in Kinkole en volgde enkele 
maanden onderwijs op het schooltje.  
In die tijd zorgde Pasteur Tshisumpa 
voor een plek bij familie van Eli.  
Daar maakte hij de school af en ging 
naar het VWO, ook al moest hij elke 
dag zijn schoolgeld zelf verdienen. 

De Pasteur en Eli hebben elkaar lang 
niet gezien. 

Op deze foto komt hij vertellen dat hij 
geslaagd is voor het diploma VWO!! 

Hij wil nu naar de Universiteit. 

Hier doen we het voor!

http://www.kitoko.nl
http://www.kitoko.nl


Geachte donateur, 1 juli 2016 

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 Nenkie Klijn Marieke van der Linden Dirk Vermeulen 

  

Jaarverslag 2015 

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 Thsisumpa. 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 2015 kon zij met 2 kerkleden Congo bezoeken. Zij 
hebben ds. Tshisumpa en de school bezocht en hun ervaring met ons bestuur 
gedeeld. Waarneming en direct contact versterken het vertrouwen en geloof in 
dit project. 

Het aantal leerlingen neemt toe waardoor uitbreiding van het aantal ruimten 
nodig is waar ZWO van de Protestantse Gemeente Steenwijk een bijdrage voor 
levert. De groei komt ook doordat kinderen uit de naaste omgeving ook naar 
deze school komen.   

Financieel verslag 
De giften daalden in 2015 tot bijna € 13.000 Het blijkt moeilijk om nieuwe 
donateurs te vinden. De activiteiten van de Fonteinkerk in Amersfoort zijn 
belangrijk. Daarnaast is in 2015 een ontvangen legaat geboekt.  
In 2015 stuurde Kitoko maandelijks $ 1.250 voor salaris voor onderwijzers (6 of 7) 
en voor de kosten van enkele moeders die voor de opvang van de kinderen 
ook buiten de schooltijden zorgen. Bovendien konden wij op verzoek van ds. 
Thsisumpa extra bedragen overmaken voor  examengeld en leermiddelen.   
Het aantal opgevangen kinderen wisselt rond de 100. Als familie van de 
kinderen achterhaald kan worden gaan de kinderen terug naar hun eigen 
omgeving. Afhankelijk van de financiële mogelijkheden wordt de vrijgekomen 
ruimte gebruikt om andere kinderen op te vangen. Alleen al in de hoofdstad 
beloopt het aantal straatkinderen vele tienduizenden. De school krijgt meer en 
meer een functie voor kinderen uit de buurt van het Centre. 

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 2015 ruim toereikend was om het werk 
ook de eerstkomende jaren voort te zetten, maar structureel dreigt een tekort . 
Ons stichtingsbestuur berekent geen kosten in Nederland.  
Marieke van der Linden is in 2015 terug getreden als secretaris, maar blijft wel 
verbonden aan de stichting. Nenkie Klijn uit Driebergen heeft deze taak 
overgenomen en daar zijn we bij mee. 

Stichting Kitoko

Balans ultimo in Euro 2014 2015 2014 2015

Bank 34.831 38.593 Vermogen 34.831 38.593

Lasten Baten

Leerkrachten 10.003 10.841 Giften 19.975 12.901

Kosten moeders 2.800 3.000 Legaat 15.000 10.000

Leermiddelen 3.525 2.900 Rente 214 331

Examen geld 1.562 1.850

Bouw lokalen 4.000 - 

Bankkosten /transfer 352 379

Bijdrage reis Mieke Rang - 500

-------- -------- -------- --------
Mutatie vermogen (toename) 12.947 3.762

35.189 23.232 35.189 23.232


