En Classe in het kort

En Classe bouwt sinds 2007 aan een betere toekomst voor duizenden kinderen in Kinshasa. Kinshasa is de
hoofdstad van Congo, één van de armste landen ter wereld. Het land is 60 keer zo groot als Nederland en
heeft bijna 80 miljoen inwoners. In Congo woedt al meer dan 25 jaar een verschrikkelijke burgeroorlog, die
al aan ruim 5 miljoen mensen het leven heeft gekost. Vaak draait het in die oorlog om één van de vele
grondstoffen die het land rijk is, zoals coltan. Dit is nodig om elektronisch apparaten, waaronder dus ook
telefoons en computers, te fabriceren. We hebben er dus eigenlijk allemaal elke dag mee te maken!
Het onderwijsniveau in Congo is laag. Als kinderen al naar school gaan, zitten ze vaak op de grond in
vervallen schoolgebouwen. Ze leren lezen en schrijven met verouderde middelen en methoden. En Classe
vindt dat deze situatie moet veranderen.

Hoe doen we dat?
En Classe begint met het verbeteren van de basisinfrastructuur van een school. Denk hierbij aan nieuwe
daken, vloeren, deuren en ramen, het inrichten van het klaslokaal met schoolbanken, het bouwen van
toiletten en de aanleg van stromend water en elektriciteit. De volgende stap is het verbeteren van de
kwaliteit van het onderwijs door de implementatie van diverse educatieve programma’s, waaronder een
digitaal leesprogramma en lerarentrainingen.
En Classe heeft een team van acht medewerkers in Kinshasa, bestaande uit jonge, slimme en vooral
enthousiaste Congolezen. Zij leiden alle hierboven beschreven activiteiten die En Classe initieert. Ze worden
nu nog door een aantal Nederlanders en Congolezen begeleid om zich zowel persoonlijk als ook als team te
ontwikkelen. In de toekomst zullen zij volledig zelfstandig kunnen opereren. En zo helpen we op 18 scholen
6.500 leerlingen.

Donaties worden 3 keer gebruikt
1) En Classe creëert jaar in jaar uit tientallen banen voor Congolezen; van aannemer, metselaar, hout-en
metaalbewerker tot lerarentrainer of schoolbegeleider. Vrijwel 100% van ons budget wordt dan ook
besteed aan het betalen van een fatsoenlijk salaris voor al deze mensen én aan het inkopen van lokale
materialen. Een perfect voorbeeld van investeren in de lokale economie.
2) Het resultaat is dat schoolgebouwen verbeteren en leraren beter en gemotiveerder lesgeven met
moderne lesmethoden en materialen.
3) Hierdoor krijgen leerlingen beter onderwijs onder veel betere omstandigheden wat hun kans op een
betere toekomst vergroot.
De hierboven beschreven unieke aanpak zal de komende jaren breder uitgerold worden. Want de ambitie
van En Classe is om het onderwijs niet alleen in Kinshasa, maar in heel Congo duurzaam te verbeteren.
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