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Bij het overlijden van maman Ntumba
Al in 1998 was maman Ntumba erbij, toen een 
clubje van de FNPC in Kinshasa zich bekommerde 
om de opvang en opvoeding van de straatkinde-
ren. In het kerkje waren ze op vaste middagen 
welkom. Hier kregen ze, als ze zich netjes konden 
gedragen en hun handen hadden gewassen, een 
voedzame maaltijd. Maman Ntumba kookte en 
schepte de borden vol, mevrouw Tshisumpa en 
enkele jonge evangelisten hielden toezicht op de 
banken vol bengels. 
Vanaf 2000 werden de straatkinderen opgevangen 
in het tehuis. Elke dag konden ze zich optrekken 
aan de zorg en vooral ook liefde van de moeders 
zoals maman Ntumba. Zij kon de stemming er goed 
in brengen, met haar malle liedjes en toneelacts, 
maar had ook oog voor de kindjes die even een 
knuffeltje van haar nodig hadden. 
Moge zij rusten in vrede. 

Uit de rapportage van Mieke Rang (begin 2010) is gebleken dat het naschoolse 
pedagogische klimaat te wensen overlaat. Mama  Ntumba wordt node gemist. 
Nieuwe vrijwilligers met dezelfde capaciteiten zijn met de huidige crisis moeilijk 
te vinden. Stichting Kitoko vindt het pedagogisch klimaat buiten de schooltijden 
net zo belangrijk als tijdens. En heeft besloten de structurele bijdrage te 
verhogen ten behoeve van het salaris voor de naschoolse opvang en zorg door 
pleegmoeders.

Aktie in de Fonteinkerk
De Fonteinkerk in Amersfoort is in 2009 
een actie gestart om geld bijeen te 
brengen voor de leermiddelen in de 
school in het kinderhuis te Kinkole. 
Met diverse acties als bloembollen-, 
kaarsen- en koekverkoop en een 
vaste bestemming voor de avond-
maalscollecte is een bedrag van ruim 
€2.000,= opgebracht. Dit zal worden 
bestemd voor de afbouw van het 
schoolgebouw en kasten voor de 
leermiddelen.

Alles voor school wordt eind van de dag opge-
borgen in tassen en dozen 



Geachte donateur,
 

1 april 2010

Hierbij ontvangt U het verslag over het jaar 2009 van de stichting Kitoko. Wij 
danken U voor uw steun aan dit kinderproject in Congo en stellen uw steun ook 
in 2010 zeer op prijs.
Het bestuur: Jan Paul Griede Marieke van der Linden Dirk Vermeulen
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Bestuursverslag
Stichting Kitoko zet zich in voor de financiering van de schoolopleiding van 
Congolese straatkinderen die in de hoofdstad 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:
1. Leerkrachten  2. Leermiddelen  en 3. Leslokalen.

Het is zeer belangrijk dat hulp aan de derde wereld goed terecht komt. 
Daarvoor is het essentieel dat er ter plaatse betrouwbare contactpersonen zijn. 
Stichting Kitoko staat al jaren in contact met dominee Tshisumpa. 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 opgevangen worden en onder-
dak, eten en onderwijs krijgen. Daarnaast is hij nog parlementslid. Zijn werk voor 
mensenrechten roept veel verzet op evenals het succes van de kinderopvang. 
Ondanks regelmatige bedreigingen blijft ds. Tshisumpa geloven in zijn missie en 
hij blijft zich inzetten voor zijn idealen. En wij met hem.
Enkele andere organisaties in Nederland zetten zich in voor de financiering van 
onderdak en voeding van dit tehuis en wij zorgen voor onderwijs. Mieke Rang 
bezoekt dit project zo mogelijk ieder jaar om de ontwikkeling te zien en aan de 
donoren in Nederland te kunnen aangeven waar de grootste behoeften liggen 
(http://www.kinkole.com). Ons stichtingsbestuur berekent geen kosten in 
Nederland.

Het niveau en de leeftijd van de opgevangen kinderen verschilt sterk waardoor 
het onderwijs veel mankracht kost. In 2009 heeft Kitoko het salaris van 6 
onderwijzers kunnen financieren. Daarnaast sturen wij geld voor leermiddelen 
en voor kosten van enkele moeders die voor de opvang van de kinderen ook 

buiten de schooltijden zorgen. Per maand is in 2009 bijna € 700 gestuurd naast 
enkele incidentele donaties voor leermiddelen. In totaal  € 10.680.
Het aantal opgevangen kinderen was in 2009 ongeveer 100. Als de families van 
de kinderen achterhaald kunnen worden gaan de kinderen weer terug naar 
hun eigen omgeving. Afhankelijk van de financiële mogelijkheden worden weer 
nieuwe kinderen opgevangen. Alleen al in de hoofdstad beloopt het aantal 
straatkinderen vele tienduizenden.

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 2009 zeer hoog was en hoger dan direct 
noodzakelijk. Dankzij enkele grote giften vlak voor het jaareinde zijn de 
middelen opgelopen. Begin 2010 heeft het bestuur in overleg met Mieke Rang 
en ds. Tshisumpa extra middelen toegezegd voor enkele investeringen en voor 
meer structurele hulp. Inmiddels is er voor het project van de Fonteinkerk steun 
toegezegd door Impulsis.

Financieel verslag

Stichting Kitoko

Balans ultimo in Euro 2008 2009 2008 2009

Bank 16.714 21.377 Vermogen 16.714 21.377

Lasten Baten

Leerkrachten 4.500 6.680 Giften 14.754 16.610

Kosten moeders 1.200 1.200 Rente 48 530

Leermiddelen 1.400 3.800

Beurs student 1.000 -

Reiskosten M. Rank 500

Bankkosten /transfer 294 297

Mutatie vermogen 6.408 4.663

-------- -------- -------- --------

14.802 17.140 14.802 17.140

De Doopsgezinde Gemeente uit Aalsmeer heeft de 
bouw van een tijdelijk schoolgebouw met een gift 
ondersteund. Ds. Tshisumpa heeft na onderhandel-
en met diverse aannemers besloten om dit aan te 
wenden voor een permanent gebouw met vier klas-
sen. Het is nu zonder ramen en deuren opgeleverd. 
Het gebouw is al in gebruik, maar moet na schooltijd 
worden uitgeruimd tegen diefstal van de inventaris. 
Het afbouwen en de aanschaf van banken, kasten 
en borden past binnen de doelstelling van Kitoko. 

Het nieuwe schoolgebouw 
heeft nog geen deuren en 
ramen met tralies.


