
In groep kan je meer !

Verschijnt driemaandelijks – editie september 2020

TERUG 
NAAR 
SCHOOL ?
EEN ZORGELIJKE SITUATIE 
VOOR DE CONGOLEZEN



GRATIS LAGER ONDERWIJS! 
JA, MAAR...

Daarom werken CONGODORPEN en verschillende 
oudercomités (COPA) in de DRC samen om 
kwaliteitsonderwijs te bevorderen voor de kinde-
ren in hun gemeenschap. 

Onze prioriteiten voor het komende schooljaar:

Renovatie en inrichting van de klaslokalen

De meest kwetsbare gezinnen helpen om de 
toelagen van de leerkrachten te voorzien

Sensibilisering rond het belang van scholing - 
in het bijzonder voor meisjes - en rond de 
gevolgen van schooluitval

Basisschoolklas in Mooto voor schooluitrusting

SAMEN KUNNEN WE DEZE INITIATIEVEN ONDERSTEUNEN!
IBAN BE27 7855 4290 6173
Fiscaal attest voor giften vanaf 40 euro

* Resultaten van een enquête die werd uitgevoerd in Kinshasa in 
maart 2020 door de middenveldcoalitie voor de bevordering en 
bescherming van economische, sociale en culturele rechten (DESC).

122 leerlingen per leerkracht
74 vervallen scholen
248 broodnodige nieuwe klaslokalen
De vele indirecte kosten belemmeren nog 
steeds de toegang tot onderwijs voor iedereen

Het basisonderwijs in de DRC is o�cieel gratis. 
Toch stoot de uitvoering ervan op verschillende 
hindernissen:

          Een groot gebrek aan kwalitatieve
          infrastructuur
          Een tekort aan leerkrachten
          Weinig �nanciering
          Loonongelijkheid van leraren in 
          het hele land



LEREN LEZEN EN SCHRIJVEN: 
EEN RECHT, ONZE PLICHT!

*Volgens het rapport van de VN uit 2017

Hoewel de cijfers voor de alfabetiseringsgraad in de 
DRC bemoedigend zijn, blijft dit zowel in steden als 
op het platteland een gigantische uitdaging. Veel 
mannen en vrouwen schamen zich over het feit dat 
ze niet kunnen lezen en schrijven. Daarnaast zijn de 
armste mensen vaak niet in staat om het inschrij-
vingsgeld te betalen en schoolmateriaal te kopen. 

CONGODORPEN en de comités van de alfabetise-
ringscentra (CCA) in de DRC blijven strijden voor 
geletterdheid in hun gemeenschappen.

Aankoop van schoolmateriaal voor het 
AMALA alfabetiseringscentrum in Bwamanda

SAMEN KUNNEN WE DEZE INITIATIEVEN ONDERSTEUNEN!
IBAN BE27 7855 4290 6173
Fiscaal attest voor giften vanaf 40 euro

77,3% van de Congolezen is geletterd: 
       Mannen: 88,9%
       Vrouwen: 66% 

Onze prioriteiten voor de alfabetiseringscentra :

         Ondersteuning bij aankoop van schoolmateriaal

         Renovatie en inrichting van klaslokalen

         Continue opleiding van alfabetiseringsinstructeurs



SOLIDARITEIT EN CULTUUR IN BELGIË
Steun de boeren

Tijdens deze pandemie is het 
van essentieel belang om 
onze landbouw- en voedsel-
voorzieningen in vraag te 
stellen. CONGODORPEN 
steunt het �lmfestival Alimen-
terre, een initiatief van SOS 

25e editie van het Afrika Filmfestival in Leuven 
vindt binnenkort plaats!

Studio Globo

Van 9 tot 24 oktober in 
verschillende �lmzalen.
Meer info: 
afrika�lmfestival.be

Op zaterdag 10 oktober 
zet Studio Globo de 
deuren van zijn 
Congo-decor open. 
Benieuwd hoe hun 

In november steunt CONGODORPEN de cam-
pagne van 11.11.11

Geef de vrijwilligers aan je 
deur een warm welkom

Vervoeg* onze vrijwilligers-
groepen en neem deel aan 
de campagne

Volg de campagne Change-

STEUN ONZE ACTIES ! 
IBAN BE27 7855 4290 6173

Fiscaal attest voor giften vanaf 40 euro

Geldenaaksebaan 322 bus 2, 3001 Heverlee - +32 (0)16 20 07 13
congodorpen@congodorpen.org - www.congodorpen.org - Verantwoordelijke uitgever : Magali GUYAUT

Faim. In real life of virtueel, van 7 tot 11 oktober in 
Brussel of bij u thuis. Alle info voor deze 12e editie: 
festivalalimenterre.be

makers en ontdek verschillende getuigenissen: 
11.be/changemakers

*Onder voorbehoud van de evolutie van de pandemie

helemaal vernieuwde Antwerpse Congo-inleefa-
telier eruitziet? Iedereen welkom! Meer info: 
studioglobo.be
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Provincie Kwango

 

Regio Popokabaka

Onze partners geven u graag een inkijk in het dagelijks leven van onze 
leerkrachten en leerlingen in de Democratische Republiek Congo. We zijn 
hen dankbaar voor hun betrokkenheid en toewijding. En natuurlijk 
bedanken we u ook, voor uw kostbare steun !

IN HET HART VAN ONZE SCHOLEN

“Het is onze taak om het overheidsbeleid 
aan de ouders uit te leggen en hen bewust 
te maken van het belang om hun kinderen 
naar school te sturen. In de school zelf 
waken we over de kwaliteit van de 
infrastructuur en de aankoop van het 
schoolmateriaal. Één van onze 
belangrijkste taken is om de leerkrachten 
te betalen, wat de overheid niet doet. Uw 
steun is bijzonder kostbaar om kwalitatief 
onderwijs te kunnen garanderen. 
En we dromen verder! Ons schoolgebouw 
is vervallen. De bouw van nieuwe 
infrastructuur (en in het bijzonder het 
sanitair) is nodig en aangepaste  uitrusting 
voor de klaslokalen is onmisbaar.”

‘Het oudercomité is de brug tussen de 
ouders en de school.’

Mizao Kasongo, voorzitter van het oudercomité 
van het Mbenza Instituut in Itela

“Tot mijn 36e kon ik niet lezen of schrijven. 
Het afgelopen jaar ging ik driemaal per week 
naar het alfabetiseringscentrum. In 6 maan-
den tijd kon ik lezen en schrijven! Ik ben zo 
blij dat ik eindelijk deze cursus kon volgen. In 
mijn klas zitten 41 vrouwen, maar geen 
mannen. Elke week betalen we onze bijdrage 
van 500 FC (0,20 euro) voor de lessen. Dank-
zij CONGODORPEN en partner Proyaka, en 
natuurlijk uw steun, ontvangt ons alfabetise-
ringscentrum het nodige materiaal voor de 
lessen. Bovendien is onze leerkracht opge-
leid door Proyaka om ons op een goede 
manier les te geven. 
In de toekomst zou ik me graag inzetten voor 
het alfabetiseringscentrum: voor de renova-
tie van onze klaslokalen en schoolbanken. 
Maar hiervoor hebben we nog niet genoeg 
middelen. Hopelijk lukt het ons in het 
komende jaar!”

'Dankzij uw steun hebben we leerboeken, 
krijt, schriften, balpennen, ...’

Julie Kiema, 37 jaar, leerling in het Kabangu-alfa-
betiseringscentrum in Popokabaka. 

"Mijn ouders hebben me altijd aangemoe-
digd om naar school te gaan. Ze konden 
niet lezen of schrijven. Dat heeft een grote 
rol gespeeld in mijn keuze om leraar te 
worden. De vereniging Proyaka, een 
partner van CONGODORPEN, heeft mij 
opgeleid als alfabetiseringsinstructeur. 
Sindsdien geef ik alfabetiseringscursussen 
voor volwassen mannen en vrouwen in 
mijn gemeenschap. Lezen, schrijven en 
rekenen beschouwen we als belangrijke 
factoren om de bestaande sociale situatie 
van iemand te verbeteren. Ik zie dit gebeu-
ren bij mijn leerlingen en ben er heel �er 
op. Maar ik vind het jammer dat er maar 
weinig mannen naar mijn lessen komen. Dit 
bespreken we met de oudercomités en de 
commissies van het alfabetiserings-
centrum. Ik ben ervan overtuigd dat we 
nog veel kunnen verbeteren aan het 
welzijn en de ontwikkeling van Kabangu!” 

'Ik vind dat maar weinig mannen mijn 
lessen bijwonen.’

Célestin Kilonga, 31 jaar, leraar en alfabetise-
ringsleerkracht in het Kabangu-centrum.

‘60% van de goede werking van de 
school is te danken aan onze ouders’

"Elke ochtend wandel ik naar school. Ik 
vertrek om 6u30 en het duurt een uur voor 
ik er ben. We hebben geen andere 
mogelijkheden. Van maandag tot zaterdag 
hebben we les van 7u30 tot 12u30.  Het 
schooljaar loopt, net als in België, van 
september tot juli.
Het oudercomité komt tussen in de zorg 
voor de leerkrachten en �nanciert het 
schoolmateriaal.
Het is dankzij onze ouders en jullie steun 
dat we naar school kunnen gaan! 
Helaas is sinds de coronapandemie ook 
hier  alles veranderd. Tot vandaag kunnen 
we niet terug naar school. Ik hoop dat daar 
snel verandering in komt.”

Ange Kashita, 5e jaar biochemie op de 
 Popokabaka High School. 

€ 85 : verzeker het inkomen van één leerkracht voor een maand
€ 100 : betaal het inschrijvingsgeld voor een jaar voor 5 alfabetiseringslerenden
€ 250 : draag bij aan de bouw van 10 schoolbanken
€ 500 : draag bij aan de bouw van een nieuw klaslokaal

IBAN BE27 7855 4290 6173
Fiscaal attest voor giften vanaf 40 euro.

STEUN ONZE LEERLINGEN!

In deze moeilijke periode heeft de Belgische overheid 
beslist om giften aan goede doelen extra te ondersteunen. 
U ontvangt een �scaal attest van 60% in plaats van 45% 
voor giften in 2020 (voor een donatie vanaf 40 euro)

          55 euro in 2019 (�scaal attest van 45%)
          40 euro in 2020 (�scaal attest van 60%)

GOED OM 
TE WETEN

Dus, een gift van 100 euro kost u 


