
Jaarverslag 2005

Bestuursverslag
De stichting KITOKO heeft als doel de financiële ondersteuning bij hun
studie van Congolese jongeren. De stichting KITOKO is in mei 2005
opgericht mede om de door anderen begonnen ondersteuning van een
Congolese student voort te kunnen zetten.

Het bestuur van KITOKO heeft dankzij financiële steun van veel mensen in
2005 een beurs aan Kennedy Tshisumpa kunnen verstrekken zodat hij zijn
studies (rechten en theologie) kon voortzetten. Dit werd door het bestuur
als een eerste prioriteit gezien omdat Kennedy zonder onmiddellijke hulp

met zijn studie zou moeten stoppen en uit Zuid Afrika zou worden gezet.

Daarnaast heeft het bestuur een beleid ontwikkeld om ook andere Congo-
lese jongeren te gaan steunen. Een folder is gemaakt om het doel van de

stichting op een heldere wijze aan derden te kunnen uitleggen.

Financiëel verslag over 2005
Balans

Bank ! 1.404,61 Geen schulden.

Baten en lasten

Uitgaven Inkomsten
Beurs Kennedy : ! 7.770,00 Giften: ! 9.325,00

Onkosten Bank : ! 152,00 Rente ! 1,00
-----------,-- ----------,--

Totaal : ! 7.922,00 ! 9.326,00

Stichting Kitoko Beleid 2006

Het bestuur beoogt in 2006 de financiering van de studie van Kennedy

voort te zetten zodat hij zijn studie tegen het eind van 2006 kan afronden.
Daarnaast denkt het bestuur de opleiding van enkele kinderen in Congo te
kunnen betalen indien er voldoende steun voor dit doel kan worden
verkregen.

Er is overleg geweest met dominee Tshisumpa in Congo en met Mieke Rang
als coördinatrice van Docu Congo en de St. Vrienden van de ISHR te Con-
go, over de praktische invulling van de doelstelling van KITOKO. Concrete

invulling leek in eerste instantie mogelijk door de studie van jongeren
mogelijk te maken waarbij onderscheid wordt gemaakt in lager (basis)
onderwijs, beroepsonderwijs en universitair onderwijs. Per leerling werden
per studiejaar de kosten voor deze drie soorten opleidingen begroot op

resp. 550, 725 en 1.575 euro.

Na bespreking van dit eerste voorstel met dominee Tshisumpa in Congo
bleken er een aantal bezwaren te kleven aan dit idee:

" De gemiddelde verblijfsduur van kinderen in het Centre Rév. Tshisumpa in
Kinkole ligt op ongeveer 2 à 3 jaar. De kinderen worden van de straat
gehaald en krijgen een resocialisatieprogramma. Ondertussen wordt er
gezocht of er nog ergens famillie is. Enkele maanden na de hereniging

verloopt het contact met het betreffende kind.
" Het gemiddelde niveau van deze straatkinderen is laag. Sommigen
hebben een langdurige periode zonder educatie achter de rug. De
traumatische ervaringen in hun jonge leven hebben de ontwikkeling

vaak ernstig belemmerd.

Het laatste voorstel van Stg. Kitoko aan dominee Tshisumpa behelst een
structurele ondersteuning van onderwijsvoorzieningen in het Centre Rév.

Tshisumpa te Kinkole. Daarbij gaat het om uiteindelijk te kunnen voorzien in
de drie “L”‘s:
" Leerkrachten;
" Leermiddelen;

" Leslokalen.

Stichting Kitoko

p/a Melvill Van Carnbeelaan 45
3971 BB DRIEBERGEN-RIJSENBURG

Bankrek.: 59.25.00.756

Geachte Donateur, 08-12-2006

Hierbij ontvangt u het verslag van de Stichting Kitoko over het jaar 2005
met de beleidsvoornemens voor de periode 2006-2007.
Wij danken u voor uw steun de afgelopen periode en verzoeken u zo

mogelijk de doeleinden ook in 2007 te willen steunen.

Het bestuur: JanPaul Griede, Marieke van der Linden Dirk Vermeulen
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