
Jean heeft in het begin meerdere pogingen
ondernomen om te achterhalen of de kinderen

verzorging en een slaapplek.
Ze waren nog nooit naar
school geweest en spraken
ook geen Frans (de officiële
voertaal in hun land). Papa

Op de foto hiernaast zie je Moïse op de schouders
van zijn oudere zus Fideline. Bijna 7 jaar geleden von-
den Maman Pasteur en Maman Mado ze op de markt.
Ze deden inkopen voor het Centre. Fideline en Moïse
hielden zich rond de markt in leven en sliepen ’s
nachts onder een marktstalletje. Ze werden
opgenomen in het Centre. Na hun opname in het
Centre ging het al gauw goed met ze. Ze kregen eten,

Uit het Centre
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nog ergens famillie hebben.
Dat is zonder resultaat
gebleven, zodat ze nu als
wees in het tehuis zullen
blijven tot hun
meerderjarigheid.
Sinds Stg. Kitoko zorgt voor
leraren op het Centre gaan
ze ook naar school.

Ze spreken nu Frans.
Moïse wil graag
dominee worden en
Fideline wil graag
naaister worden.

Schoolexamen
In mei 2009 hebben 19 kinderen deelgenomen aan het staatsexamen aan
het eind van het 6e leerjaar lagere school. Ze zijn allemaal geslaagd. Komend
schooljaar zal voor deze groep vakonderwijs (coupe&couture = naaldvakken)
worden gegeven.



Jaarverslag 2008

Bestuursverslag
De stichting Kitoko is in mei 2005 opgericht. Het doel is de financiële
ondersteuning van Congolese kinderen bij hun studie. Het gaat met name
om straatkinderen in de hoofdstad van Congo die door ds. Tshisumpa en zijn
organisatie 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.
Om zoveel mogelijk kinderen met onze beperkte middelen te kunnen helpen
bij het verkrijgen van onderwijs hebben wij in overleg met ds. Tshisumpa
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. Eind 2007 heeft ds. Tshisumpa ruim 50 kinderen uit de gevangenis vrij
gekregen. Om deze kinderen ook enig onderwijs te kunnen geven is in
overleg met ds.Tshisumpa besloten om tijdelijk geld voor 2 extra leerkrachten
te verstrekken.
In de loop van 2008 bleek, dat de behoefte aan deze extra leerkrachten
permanent was omdat het aantal kinderen in het opvanghuis groot bleef en
omdat het niveau van de kinderen grote verschillen vertoond. Daarom
hebben wij in heel 2008 geld voor 4 leerkrachten overgemaakt.

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 financiele belasting. Daarom hebben
wij in 2007 besloten de leeromstandigheden te verbeteren door de moeders

Financiëel verslag
Balans ultimo in Euro 2007 2008 2007 2008
Bank 10.306 16.714 10.306 16.714

Lasten Baten
Beurs student - 1.000 Giften: 13.112 14.754
Leerkrachten 3.100 4.500 Rente 8 48
Reiskosten moeders 600 1.200
Leermiddelen 1.000 1.400
Kosten Bank en Kamer 237 294

van Koophandel
Toename vermogen 8.183 6.408

---------- ---------- ---------- ----------
13.120 14.802 13.120 14.802
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reisgeld te verstrekken van ongeveer € 200 per kwartaal. Ook deze hulp is in
2008 voortgezet.

In 2007 hebben wij voor de aanschaf van leermiddelen € 1.000 gestuurd en
in 2008 € 1.400.

Dankzij het onverwacht grote bedrag aan ontvangen giften in 2008 werd dit
mogelijk. Daarom is besloten om éénmalig ook € 1.000 voor de studie van
de kinderen van ds.Tshisumpa te verstrekken.
Het bestuur is alle gevers erkentelijk voor hun giften. Het bestuur declareert
geen onkosten. Kosten bank in het financieel verslag betreft transferkosten
van geld.

Ds. Tshisumpa is gekozen als volksvertegenwoordiger in het nationale
parlement. Daarmee krijgt niet alleen hij, maar ook het werk waarvoor hij
staat meer aandacht. Ds. Tshisumpa heeft in september 2008 Nederland
bezocht waardoor zijn werk voor het kindertehuis extra steun van diverse
sympathisanten in Nederland heeft gekregen.

Voor 2009 is het beleid om de bestaande activiteiten voort te zetten en uit
te breiden dankzij de omvangrijke middelen eind 2008. Andere sponsors van
Kinkole proberen middelen te vinden om meer kinderen in het tehuis op te
vangen. Onze stichting Kitoko kan dan middelen voor extra leerkrachten en
mogelijk andere behoeften om dit onderwijs mogelijk te maken fourneren.
Wel zal het bestuur hierbij terughoudend zijn om de continuiteit van onze
beoogde steun voor meerdere jaren te kunnen waarmaken.


