
Project Mikondo, Kinshasa DR Congo 

Op de evenaar in Afrika vind je het land Democratische Republiek Congo, DRCongo. 61 jaar geleden 

kreeg het land onafhankelijkheid van België. De koloniale geschiedenis is er een die echter nog 

doorgaat. Het is een triest gegeven dat de bevolking niet van de uitvoer van kostbare grondstoffen 

profiteert die voor onze telefoontjes en andere technologische producten nodig zijn. Ook is het  

landsbestuur zwak, zodat zelfs in een stad voorzieningen ontbreken als drinkwater, elektriciteit, 

behoorlijke wegen, vuilophaaldienst, enz. enz. Ook het onderwijs is lang niet voor iedereen 

bereikbaar.  

De hoofdstad Kinshasa heeft naar schatting 17 miljoen inwoners. Meer dan de helft is jeugd!  Het is 

een hele toer om aan werk te komen. Zo zie je veel mensen van dag tot dag stad en land aflopen om 

een klein karweitje te kunnen vinden, of iemand die je kan ompraten om je wat te lenen, zodat in de 

avond in elk geval de kinderen iets te eten krijgen. Er zijn 24 deelgemeenten, en die hebben elk weer 

tientallen wijken. Aan de uiterste rand in het Oosten, vlak bij het Internationale Vliegveld Ndjili, ligt 

de wijk MIKONDO. Daar leven naar schatting  1,5 miljoen mensen op erfjes in huisjes van 

cementblokken met een kamertje, of twee, maar soms ook is dat zelfs een onbereikbare luxe. De 

laatste jaren zijn er vooral veel binnenlandse vluchtelingen hier neergestreken, en dat gaat maar 

door. Ze kloppen aan bij familie, of als die onvindbaar is, maken ze een optrekje van golfplaten om 

daar in te verblijven. Beter wat dan niets.  

In die wijk MIKONDO bevinden zich veel kinderen die naar school zouden moeten, en niet naar 

school gaan wegens moeilijke omstandigheden.  

Campagne van La TULIPE: stuur uw kinderen naar school. Bij ons is plaats voor hen. 



Toegang tot onderwijs en vakopleiding 

Veel jongeren in MIKONDO hebben de kans gemist om normaal onderwijs te volgen. Daar hadden ze 

kunnen leren lezen en schrijven en alles in de Franse taal, de taal van de overheidsdiensten en de 

ontwikkelde mensen. Misschien zijn ze wel goed begonnen, maar gestopt in de derde of vierde klas 

als Vader of Oom overleed. Of met de noorderzon vertrok, wellicht, want  het is toch niet aan te zien  

als je niet voor je gezin kan zorgen. Enfin, als er dan uiteindelijk niemand meer is om het schoolgeld 

te betalen, is dat het eind van het liedje. Niets meer aan te doen, geen school meer. Hopeloos.  

Zulke drop-outs, opgeschoten jongeren, zijn thuis niet meer te handhaven. Ze  vormen dan bendes 

die met grote messen elkaar bevechten,  roven en overvallen plegen. De mensen zijn zo bang voor 

die Kuluna’s! Ze noemen hen uitschot en tuig van de richel. Na donker, dus na 19 uur, durf je niet 

meer de straat op. Maar thuis ben je ook niet veilig, temeer daar de politie vaak onder een hoedje 

speelt met de Kuluna’s. – Dit komt er terecht van jonge mensen, jongens die zich in werkelijkheid 

toch zo schamen! Omdat ze weinig of geen kennis hebben. Ze kunnen hun moeder en vader niet 

helpen om het gezin in leven te houden. Ze zijn dakloos, en worden overal geminacht. En de meisjes? 

Dat kan je wel raden, die zijn weerloos in deze jungle. - Al die jongeren zouden zich toch hebben 

kunnen staande houden als ze maar iets leren konden waarmee ze een vak konden uitoefenen, of 

een studie afmaken die zicht geeft op een behoorlijke baan.  

De helpende hand bieden voor algemeen onderwijs en vakopleiding in MIKONDO 

Wat een groot geluk is, is dat in dat MIKONDO al sinds jaren en jaren vrijwilligersgroepen er alles aan 

doen om dan maar zo goed als het kan de jeugd op te vangen die onderwijs nodig heeft en ook de 

jongeren die scholing in een vak nodig hebben. Ze doen dat uit een nobele overtuiging dat die 

evengoed  recht hebben op onze steun en ons respect als schepselen van God. Het is ontroerend te 

zien hoe dit uitwerkt!   

Respect voor de visie, het werk, de inzet van de grondlegger van PROJETS MIKONDO, Epi Kaluba 

“Het begon met de energieke Epi Kaluba, die lang geleden als vluchteling in Nederland was verzeild 

geraakt, en op mijn pad kwam”, vertelt Mieke Rang. “In zijn visie moesten er in zijn MIKONDO zoveel 

mogelijk jongeren op weg worden geholpen”.  Met onderwijs en met begeleiding naar werk dat hun 

weer waardigheid en zelfrespect geeft.  

Sindsdien zijn er bergen verzet. Afgelopen jaar vonden zo naar schatting minstens 1700 kinderen en 

jongeren bij PROJETS MIKONDO hun plek om hun kennis en kunde te ontwikkelen. Het is haast niet 



voor te stellen hoe groot de opluchting en dankbaarheid is bij de jongeren en de ouders dat LA 

TULIPE en PROJETS MIKONDO er echt is voor hen.  

Zo dankbaar voor de lessen van de juf “naaien en knippen” 

Naai-onderwijs 



Werkplaatsen ARAMBE 

De Congolese Stichting PROJETS MIKONDO werkt al ruim 20 jaar nauw samen met de Nederlandse 

Stichting VRIENDEN VAN MIKONDO, waar MIEKE RANG de spin in het web is.  

 Omdat van de overheid of ontwikkelingsorganisaties geen hulp te krijgen is, moet het particulier 

initiatief het maar doen, zegt Mieke Rang.  Ze komt zelf uit het onderwijs, kent de Congolese 

werkelijkheid door en door en wil graag een brug zijn tussen mensen die elkaar kunnen aanvullen om 

de jeugd in Mikondo weer hoop te geven.  

ONDERWIJS 

De school LA TULIPE is er voor alle kinderen van Mikondo voor wie geen toegang is op andere 

scholen wegens het schoolgeld dat daar wordt gevraagd. Gratis onderwijs dus. Dit is ongekend daar! 



LA TULIPE, dat is de kleuterschool, de lagere school en de middelbare school met in de bovenbouw 

alle A- en B en C opties. Er is plaats voor in totaal 1200 leerlingen.  

Groot aanbod van keuzevakken op LA TULIPE 

La TULIPE is een kwaliteitsschool. De resultaten van de leerlingen zijn zo goed, dat tot in de wijde 

omtrek met ontzag over LA TULIPE wordt gesproken bij collega scholen en de inspecties. Je ziet het 

ook aan de examenresultaten. De sfeer is er een van vrede en vrolijkheid, met respect voor ieder.  



Hoe het Onderwijs is georganiseerd in de DRCongo anno nu, met name qua examens. 

Aan het eind van de basisschool wordt een landelijk examen afgenomen. Dat duurt 3 dagen. Het 

diploma geeft je toegang tot het vervolgonderwijs. Zonder dat TENAFEP diploma geen toegang tot 

verder onderwijs dus? Nergens. Dat examen wordt buiten de eigen school afgenomen. De 

kandidaatjes worden in een hun vreemde omgeving geplaatst en gescheiden van hun klasgenoten. 

Het is gebruikelijk dat er een aantal onderwijzers als begeleiding meegaan. Die zien erop toe dat de 

kinderen op de juiste plaats terecht komen bij het juiste nummer. En dat de wandeling naar de 

examenlocatie ordelijk verloopt. Bij eventuele problemen met de gezondheid of onregelmatigheden 

kunnen zij contact met thuis c.q. de schoolleiding te leggen.  LA TULIPE heeft jaar in jaar uit 100% 

geslaagden, wat zeer uitzonderlijk is. Dit jaar vindt TENAFEP plaats op 5 en 6 augustus. Veel later dan 

andere jaren, maar dat komt omdat er zoveel lesuitval moet worden gecompenseerd.  

Maar voordat je op de basisschool mag beginnen, moet je toch ook met goed gevolg de 

kleuterschool  voltooid hebben! De puntenlijst en het officiële Certificaat bewijzen dat. De kindjes 

van het derde jaar worden dan ook op LA TULIPE met applaus, feestgedruis en mooie prijzen 

uitgewuifd door alle ouders en leerkrachten op hun laatste schooldag. Daar hoort ook een feestelijk 

hapje en drankje bij, dat de juffen klaarmaken met een paar moeders. En … mooie kleertjes gemaakt 

van feestelijke stoffen, zodat iedereen kan zien : die is nu kindje af en gaat naar de grote school. Dit 

schooljaar is dat pas op of vlak voor 8 september, want de maanden moeten nog ingehaald worden 

dat er wegens COVID_19 geen les was.  



De diploma’s van de middelbare school geven toegang tot universiteit en hogeschool. Het 

eindexamen  wordt EXETAT genoemd. Dit jaar valt het eerste deel, de dissertation, op 12 juli, en 

de rest op 30 augustus tot en met 2 september. Het duurt altijd heel lang voor de uitslagen 

binnendruppelen, en er is geen gezamenlijk feestje. Je kan via een telefoonnummer op een 

bepaalde dag die dan in de krant staat opbellen of je geslaagd bent. De school krijgt er geen 

bericht van. Ben je geslaagd, dan kan je wel met een paar vrienden/vriendinnen lekker uit je 

bol gaan en elkaar met talkpoeder toetakelen en voor opstootjes zorgen op straat. 

Zoals bekend is LA TULIPE bedoeld voor mensen die niet de middelen hebben om schoolkosten te 

betalen. Daar hoort dus ook het onderdeel examengelden en diploma’s bij. Daarom willen de 

VRIENDEN VAN MIKONDO dan ook dit jaar al die kosten proberen voor hun rekening te nemen. Met 

hulp van donoren en ander mensen van goede wil hopen ze dat dat lukt.   


