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Geachte Donateur, 08-11-2007

Hierbij ontvangt u het verslag van de Stichting Kitoko over het jaar 2006
met de beleidsvoornemens voor de periode 2007-2008.
Wij danken u voor uw steun de afgelopen periode en verzoeken u zo
mogelijk de doeleinden ook in 2008 te willen steunen.

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

Jaarverslag 2006

Bestuursverslag
De stichting Kitoko is in mei 2005 opgericht met als doel de financiële on-
dersteuning van Congolese kinderen bij hun studie waarbij de aanleiding
tot de oprichting was de acute behoefte van een specifieke student die in
Zuid Afrika met zijn studie was begonnen maar zijn sponsors de hulp niet
konden voortzetten.
Volgens de statuten loopt het eerste boekjaar van de stichting van mei
2005 tot en met december 2006. Het voorliggende bestuursverslag betreft
deze periode van ruim 1,5 jaar. Het bestuur heeft over 2005 reeds een apart
verslag uitgebracht. Dat verslag en de cijfers over 2005 zijn in dit verslag
verwerkt.
Het bestuur poogt de doelstelling van de stichting onder de aandacht van
zoveel mogelijk mensen en instellingen te brengen. In 2006 kon in enkele
kerken voor deze stichting worden gecollecteerd.
In de periode mei 2005 tot halverwege 2006 was de ondersteuning van de
Congolese student in Zuid Afrika de eerste prioriteit voor het bestuur. In 2005
en 2006 is aan deze student € 7.770 respectievelijk € 7.930 als beurs verstrekt.
De eerste studiefase van deze student was in november 2006 afgerond en
anderen hebben de zorg voor deze student overgenomen.

Het bestuur kon zich in de loop van 2006 meer richten op hulp aan de
straat-kinderen in Congo, die door dominee Tshisumpa worden
opgevangen. Aanvankelijk lag het in de bedoeling om enkele van die
kinderen een beurs te verstrekken, maar in overleg met ds. Thsisumpa is
besloten om zoveel mogelijk kinderen onderwijs te geven.
In het verslag over de periode 2005-2006 van vorig jaar hebben we u

Financiëel verslag
Balans ultimo in Euro 2005 2006 2005 2006
Bank 1.404 2.123 Vermogen 1.404 2.123

Lasten Baten
Beurs student 7.770 7.930 Giften: 9.325 9.389
Onderwijzers Congo 600 Rente 1 5
Onkosten Bank 152 145
Toename vermogen 1.404 719

---------- ---------- ---------- ----------
9.326 9.394 9.326 9.394
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Beleid 2007-2008
Het bestuur beoogt in 2007 en 2008 de financiering van onderwijzers voor de
straatkinderen voort te zetten en als de middelen het toelaten om deze on-
dersteuning uit te breiden teneinde zoveel mogelijk kinderen toe te rusten
met noodzakelijk onderwijs. Vóór de zomer 2007 zijn middelen overgemaakt
voor de aanschaf van schoolboeken en andere leermiddelen.

De moeders in het tehuis verrichten hun werk vrijwillig. Zij zijn uitermate belang-
rijk voor het pedagogisch klimaat in het tehuis. De stichting Kitoko financiert
sinds de zomer 2007 dan ook haar reiskosten.

Mevrouw Rang, coördinatrice van Docu Congo, bezoekt regelmatig het proj-
ect van ds. Tshisumpa en kan voor onze stichting vragen beantwoorden en
de voortgang van het project waarnemen (www.kinkole.org).
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bericht over ons voornemen om te kunnen voorzien in de drie “L”‘s:
∆ Leerkrachten;
∆ Leermiddelen;
∆ Leslokalen.

Aan het eind van 2006 heeft de stichting Kitoko besloten om met de eerste “L”
te beginnen en geld over te maken voor het aantrekken van één of meer
onderwijzers. In 2006 kon daarvoor €600 beschikbaar worden gesteld.
Het bestuur streeft ernaar om de ontvangen gelden geheel aan het doel te
besteden. Ook in 2006 heeft het bestuur geen kosten in rekening gebracht.


