
Beleid 2008-2009
Voor 2008 is het beleid om de bestaande activiteiten voort te zetten en waar
mogelijk extra middelen beschikbaar te stellen voor onverwachte
moeilijkheden. In dit land en in deze sector is altijd meer geld nodig.

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).

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

Bankrek.: 59.25.00.756 (Stichting Kitoko heeft een ANBI status: uw gift is aftrekbaar)
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Jaarverslag 2007

Bestuursverslag
De stichting Kitoko is in mei 2005 opgericht. Het doel is de financiële onder-
steuning van Congolese kinderen bij hun studie. De directe aanleiding tot de
oprichting was de acute behoefte van een specifieke student die in Zuid
Afrika met zijn studie was begonnen, toen zijn sponsors de hulp niet konden
voortzetten.

Vanaf de oprichting van de stichting tot eind 2006 kon de eerste fase van de
studie van deze student door onze steun worden afgerond en is een nieuwe
sponsor bereid gevonden de vervolgstudie te financieren. In 2005 en 2006
hebben wij respectievelijk € 7.770 en € 7.930 daartoe bijgedragen.

Eind 2006 kon het stichtingsbestuur besluiten om de ontvangen giften aan
een grotere doelgroep ten goede te laten komen. Deze groep betreft de
straatkinderen in de hoofdstad van Congo die door ds. Tshisumpa en zijn or-
ganisatie worden opgevangen in het kinderhuis te Kinkole (www.kinkole.org).

Gelet op de doelstelling van de stichting is het beleid met name gericht op
het voorzien in de drie “L’s” te weten:
∆ Leerkrachten;
∆ Leermiddelen;
∆ Leslokalen.

Financiëel verslag
Balans ultimo in Euro 2006 2007 2006 2007
Bank 2.123 10.306 Vermogen 2.123 10.306

Lasten Baten
Beurs student 7.930 - Giften: 9.389 13.112
Leerkrachten 600 3.100 Rente 5 8
Reiskosten moeders - 600
Leermiddelen - 1.000
Onkosten Bank 145 237

Toename vermogen 719 8.183
---------- ---------- ---------- ----------
9.326 13.120 9.326 13.120

Stichting Kitoko
Om zoveel mogelijk kinderen met onze beperkte middelen te kunnen
helpen bij het verkrijgen van onderwijs hebben wij in overleg met ds. Tshi-
sumpa allereerst besloten om de salarissen van 2 leerkrachten te betalen.
Vanaf het laatste kwartaal 2006 en heel 2007 is daarvoor € 600 per kwartaal
overge-maakt. Daarnaast hebben wij voor de aanschaf van leermiddelen
éénmalig €1.000 beschikbaar gesteld.

Voor de verzorging van de kinderen is een groep vrijwillige moeders van
groot belang. Zij moeten echter reiskosten betalen naar het kindertehuis.
Voor diverse moeders blijkt dit een te zware belasting. Daarom hebben wij
besloten de leeromstandigheden te verbeteren door de moeders reisgeld
te verstrekken van ongeveer € 200 per kwartaal.

In de loop van 2007 kregen wij het bericht, dat ds. Tshisumpa ruim 50 kinde-
ren uit de gevangenis heeft weten vrij te krijgen. Deze grote groep kon met
de bestaande leraren niet goed worden opgevangen. Bovendien is er groot
verschil in het niveau van de individuele kinderen. Daarom hebben wij aan-
geboden tijdelijk 2 extra leerkrachten op onze kosten aan te stellen. Dankzij
het grote bedrag aan ontvangen giften werd dit mogelijk. Het bestuur de-
clareert geen onkosten. Kosten bank in het financieel verslag betreft trans-
ferkosten van geld.

Ds. Tshisumpa is gekozen als volksvertegenwoordiger in het nationale parle-
ment. Daarmee krijgt niet alleen hij, maar ook het werk waarvoor hij staat
meer aandacht. Hij is in het parlement onafhankelijk en geen lid van één
van de fracties. Het gaat hem daarbij om het behartigen van de belangen
van de bevolking en speciaal de mensenrechten en kinderrechten.


