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Inleiding
In dit rapport staan de toekomstplannen van En Classe beschreven voor de jaren 2016 en 2017, inclusief bijbehorend
benodigd budget per project. In Congo is het moeilijk om langer dan twee jaar vooruit te kijken, helemaal met de
aankomende verkiezingen, eind 2016.
In 2016 zal En Classe zich blijven inzeDen om het onderwijs in Kinshasa te verbeteren om zoveel mogelijk Congolese
kinderen een kans te bieden op een betere toekomst.
Dit zullen we blijven doen door het verbeteren van de infrastructuur op scholen in Kinshasa en door het
implementeren van (educaHeve) programma’s op deze scholen. En Classe ondersteunt aan het begin van 2016,
achKen scholen op acht verschillende locaHes in Kinshasa. Ruim 6.000 schoolkinderen gaan dagelijks naar één van
deze En Classe-scholen.
En Classe zal een relaHef kleine organisaHe blijven in vergelijking met vele andere grote sHchHngen die acHef zijn in
Congo. Onze kracht ligt juist in het hebben en ontwikkelen van innovaHeve ideeën en onze pragmaHsche aanpak. En
dat is alleen mogelijk als je klein blijP. Samenwerken met grotere en bekendere organisaHes en het Congolese
ministerie van Onderwijs is zeker wenselijk om meer impact te kunnen maken en daar zal dan ook in de komende
jaren mee doorgegaan worden.
Als u vragen heeP Hjdens of na het lezen van dit rapport, stuurt u dan een email naar info@enclasse.org.
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En Classe in het kort
Je school binnenstappen, je klas opzoeken en gaan ziDen op je stoel. Voor de kinderen in Nederland is het de
gewoonste zaak van de wereld. In de DemocraHsche Republiek Congo is dat heel anders…. De meeste
schoolgebouwen hebben lekkende daken en vaak ook muren die op instorten staan. Er is geen wc en het
schoolterrein is niet veilig. De kinderen ziDen op de grond en een schoolbord of lesmateriaal ontbreekt. Schrijnend,
vonden de oprichters van En Classe. Sinds 2007 zet En Classe zich daarom in voor het verbeteren van deze situaHe,
om zo Congolese kinderen kans te bieden op een betere toekomst.

Bouwen aan scholen en kwaliteit
In acht jaar Hjd renoveerde En Classe Hentallen klaslokalen waar jaarlijks ruim 6.000 kinderen gebruik van maken.
Een mooie, veilige school met schoolbanken, wc’s en stromend water is een goed begin, maar lang niet genoeg om
echt kans te maken op een betere toekomst. Daar is ook beter onderwijs voor nodig. Vandaar dat En Classe
verschillende lesprogramma’s heeP ontwikkeld om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Op dit moment zijn
dat: digitaal lezen, hygiëne, lerarentraining en Congolese cultuur. Voeding op school is in ontwikkeling. Bij elk
programma werkt En Classe samen met een lokale en een internaHonale partner. Indien succesvol worden deze
programma’s in de toekomst uitgerold in samenwerking met andere hulporganisaHes en het Congolese Ministerie
van Onderwijs. Eerst in de hoofdstad Kinshasa, later in de rest van Congo.

Lokale investeringen
En Classe werkt bij voorkeur samen met Congolese bedrijven. Bij renovaHes wordt vrijwel uitsluitend gebruik
gemaakt van lokale materialen en het schoolmeubilair wordt in Kinshasa vervaardigd. Zo steunt En Classe ook de
lokale economie. De medewerkers van het En Classe-team in Kinshasa werken nauw samen met de scholen, met
onze partners voor de lesprogramma’s en onze Congolese aannemers. Dit levert een schat aan kennis en ervaring op.
Door deze werkwijze heeP En Classe zich een bijzondere posiHe weten te verwerven: groot genoeg om als serieuze
partner met andere organisaHes samen te werken, klein genoeg om slagvaardig, innovaHef en pragmaHsch te blijven.

En zo maken we dus echt een verschil.

pagina 4 van 11

En Classe

beleidsplan 2016-2017

Missie en doelstellingen
De missie van En Classe is al sinds 2007 het onderwijs in Kinshasa te verbeteren en Congolese kinderen een kans te
bieden op een betere toekomst. Om onze missie te volbrengen hebben we onze acHviteiten in twee categorieën
verdeeld:
1) Verbeteren van infrastructuur
Hieronder vallen alle projecten die iets met renoveren/bouwen/construcHe te maken hebben, of het nu een
klaslokaal of een toiletgebouw betreP, inclusief de aanleg van water en elektriciteit. Ook de aanschaf van
schoolmeubilair is deel van het verbeteren van de infrastructuur.
Doel: Door het verbeteren van de infrastructuur gaan er meer kinderen naar school (ouders laten hun kinderen
eerder naar een goed onderhouden school gaan), worden de schoolprestaHes verbeterd en zijn leraren meer
gemoHveerd (leraren zijn trots als ze op een neDe school lesgeven).
2) Implementeren van (educaIeve) programma’s
En Classe heeP de afgelopen jaren vier programma’s ontwikkeld om ook de kwaliteit van het onderwijs te
verbeteren. Het digitaal lezen-programma, het hygiëneprogramma, lerarentrainingen en het culturele programma.
Voor de implementaHe van de programma’s is er op elke locaHe een schoolhulp aangesteld. De schoolhulpen zijn
jonge Congolezen die zelf een goede opleiding hebben genoten en de school begeleiden om de programma’s zo goed
mogelijk uit te voeren.
Doel: Elk programma heeP zijn eigen doelstelling. Door het digitaal lezen-programma leren kinderen (beter) lezen.
Het hygiëneprogramma zorgt ervoor dat zowel kinderen als leraren minder vaak ziek zijn en dus vaker naar school
gaan. Tijdens de lerarentrainingen maken de leraren kennis met moderne pedagogische technieken waardoor ze
extra gemoHveerd zijn en kinderen beter les krijgen. Tijdens het culturele programma bezoeken de kinderen een
cultureel centrum waar ze alles leren over de geschiedenis en toekomst van Congo, kennis maken met Congolese
kunst maar ook kennis opdoen over bodemsoorten en bosbouw. Onmisbaar om je beter te ontwikkelen en voor te
bereiden op je toekomst.
De programma’s kunnen over het algemeen pas geïmplementeerd worden als de infrastructuur dit toelaat. Voor het
hygiëneprogramma is bijvoorbeeld stromend water nodig en een fatsoenlijk toiletgebouw. Om te kunnen beginnen
met het digitaal lezen-programma zijn op z’n minst een veilig schoolterrein en elektriciteit noodzakelijk.
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Impact
Alles wat En Classe doet heeP een posiHeve impact op duizenden kinderen.
Voor de leesbaarheid van dit beleidsplan is het handig de namen en grooDe van onze locaHes te kennen, zodat direct
gezien kan worden hoeveel kinderen er bereikt worden met het uitvoeren van een project of programma. In
Kinshasa delen de scholen de schoolgebouwen. Zo komt het dat En Classe op acht verschillende locaHes totaal 18
scholen ondersteunt en verbetert.

LocaHe Kabinda:

2 scholen,

3 schoolgebouwen,

16 klaslokalen,

450 kinderen

LocaHe Kamina:

2 scholen,

6 schoolgebouwen,

19 klaslokalen,

1000 kinderen

LocaHe Matonge:

2 scholen,

3 schoolgebouwen,

11 klaslokalen,

350 kinderen

LocaHe Selembao I:

3 scholen,

3 schoolgebouwen,

17 klaslokalen,

900 kinderen

LocaHe Selembao II:

3 scholen,

4 schoolgebouwen,

17 klaslokalen,

1350 kinderen

LocaHe Kapini:

2 scholen,

1 schoolgebouw,

7 klaslokalen,

350 kinderen

LocaHe Lukunga:

2 scholen,

3 schoolgebouwen,

16 klaslokalen,

750 kinderen

LocaHe Kimbwala

2 scholen,

3 schoolgebouwen,

14 klaslokalen,

900 kinderen
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Projecten in 2016-2017
ten aanzien van het verbeteren van infrastructuur
Hieronder worden negen verschillende projecten beschreven die En Classe in de komende twee jaar wil gaan
uitvoeren. En Classe begint pas aan een (bouw)project indien we in staat zijn om ook het hele project te ﬁnancieren.
Bij de eerste vier projecten is dit het geval en deze projecten hebben ook al een geplande datum van uitvoering. De
overige vijf moeten helaas nog wachten totdat er voldoende ﬁnanciële middelen beschikbaar zijn. Hoe meer geld er
dus snel binnenkomt, des te eerder we met een volgend, meestal uiterst urgent, project kunnen beginnen.

Project 1 Matonge
Matonge heeP erosieproblemen die zo snel mogelijk aangepakt moeten worden door het aanbrengen van dakgoten,
het getrapt indelen van het schoolplein en het wegleiden van het regenwater naar een afvoerkanaal. De muur om de
school heen moet gerenoveerd worden, troDoirs en veranda hersteld, schilderwerk uitgevoerd en er is een nieuwe
tegelvloer nodig, kortom: er staat begin 2016 zeer groot onderhoud op het programma. Ook wordt er direct
elektriciteit aangelegd.

geplande datum van uitvoering:

februari 2016 tot april 2016

totale investering

$45.000

Project 2 Selembao 1
Selembao heeP nog steeds geen water en dat moet snel veranderen. Kinderen nemen nu water mee van huis om
toch te voldoen aan de eisen van het hygiëneprogramma. Er komt een handwas opstelling die verbonden is met een
regenwateropvangsysteem.

geplande datum van uitvoering:

maart 2016

totale investering

$5.500

Project 3 Kamina
Na de grote verbouwing van vorig jaar hoeP er dit jaar gelukkig maar weinig te gebeuren. Er is nog een aantal
klaslokalen die een open verbinding hebben met elkaar waardoor er enorm veel geluidsoverlast is. Dit probleem
wordt dit jaar verholpen.

geplande datum van uitvoering:

februari 2016

totale investering

$2.250
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Project 4 Kimbwala
Kimbwala kampt met waterproblemen en heeP nog geen elektriciteit. We gaan het regenwateropvangsysteem
verbeteren en elektriciteit aanleggen.

geplande datum van uitvoering:

april 2016

totale investering

$5.000

Project 5 Lukunga
Lukunga heeP weinig water beschikbaar ondanks de onlangs aangelegde verbinding met het waterbedrijf. Om dit te
verbeteren zal er een systeem voor de opvang van regenwater worden aangelegd dat aangesloten zal worden op de
reeds bestaande watertank. De muur om de school is nog niet geheel voltooid en zal worden afgebouwd om het
schoolterrein veiliger te maken. Ook het toiletgebouw moet nodig vernieuwd en vergroot worden. TensloDe moet er
nog één kantoortje worden aangebouwd, omdat de directeur van de middelbare school nog steeds onder een
mangoboom zit..
begrote investering:

$35.000

nog nodig om dit project te kunnen uitvoeren:

$25.000

Project 6 Kabinda
Na jaren van beetje bij beetje de zaken verbeteren is Kabinda toe aan de laatste renovaHeronde. Deze bestaat uit het
opknappen van Hen klaslokalen, een nieuw dak, het creëren van schaduw op het schoolplein, venHlaHe in het
klaslokaal, een nieuwe stenen vloer in de klaslokalen en een nieuwe verﬂaag op de muren. Ook moet het huidige
WC-gebouw verplaatst worden.
begrote investering:

$55.000

nog nodig om dit project te kunnen uitvoeren:

$45.000
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Project 7 Kapini
Kapini is een kleinere school, maar door de ligging aan de voet van een berg zijn de erosieproblemen groot. Hierdoor
moet het bestaande toiletgebouw verplaatst worden. Kapini heeP nog helemaal geen water en om het
hygieneprogramma goed uit e kunnen voeren is ook een handenwasstaHon onontbeerlijk.
begrote investering:

$30.000

nog nodig om dit project te kunnen uitvoeren:

$30.000

Project 8 Selembao II afronden fase I
In 2015 hebben we een nieuwe school toegevoegd aan de En Classe-scholen. Alle En Classe-kennis en ervaring van
de afgelopen negen jaren is gebundeld om deze school te renoveren. De eerste fase van de renovaHe van het eerste
schoolgebouw is vrijwel voltooid en het resultaat mag er zijn. Dat vinden ook de leraren, ouders en kinderen want
het aantal kinderen is inmiddels verdrievoudigd. Hierdoor zijn er te weinig schoolbanken, waardoor kinderen vaak
met z’n vieren op een tweepersoonsbank ziDen.
totale kosten:

$12.000

nog nodig om dit project te kunnen uitvoeren:

$11.000

Project 9 Selembao II start fase II
Fase twee van de renovaHe van Selembao II bestaat uit het bouwen van 6 nieuwe en het renoveren van 2
klaslokalen, de realisaHe van 2 nieuwe kantoortjes, omleggen van een weg en de muur om het schoolterrein heen
afmaken. Een groot project maar gelukkig zijn de gesprekken met een mogelijke sponsor voor dit project al gaande.

Totaal benodigde ﬁnanciën om alle projecten ten aanzien van het
verbeteren van de infrastructuur uit te kunnen voeren (exclusief project 9):

$111.000
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Projecten in 2016-2017

ten aanzien van het implementeren van (educaIeve) programma’s
Naast de vier reeds bestaande programma’s gaat En Classe er in 2016 nog twee toevoegen: toneel en voeding op
school. Deze zijn beide ontzeDend belangrijk en maken de inmiddels bijna holisHsche aanpak van En Classe
compleet. Congo heeP een verbale cultuur, belangrijke boodschappen worden overgebracht door middel van het
zingen van liedjes en het doen van toneelstukjes (vaak met veel humor en zelfspot). Met name kinderen leren op die
manier het beste. In 2016 gaan we op elke school een eigen toneelgroepje formeren. Tot slot: niemand kan goed en
geconcentreerd leren met een lege maag, voeding op school is daarom zeer belangrijk. Dit is een vrij groot project
waarbij we veel sponsors nodig zullen hebben. We hebben inmiddels een budget van 7.500 US dollar om een
pilotproject op te starten op één van onze scholen.
Een overzicht van de geplande projecten:
project

benodigd budget

al in kas

nog nodig

digitaal lezen programma Matonge

$4.500

$4.500

$0

lerarentraining Matonge en Kabinda

$11.000

$11.000

$0

digitaal lezen programma Kimbwala

$5.000

$5.000

$0

schoolvoeding

$7.500

$7.500

$0

evaluaHe digitaal lezen programma Kapini en Lukunga

$4.000

$4.000

$0

hygiëneprogramma Kapini en Selembao II

$2.500

$0

$2.500

opleiding van 30 kinderen bij Congo Leadership IniHaHve

$6.000

$0

$6.000

toneelprogramma

$1.500

$0

$1.500

lerarentraining Lukunga

$1.500

$0

$1.500

lerarentraining Kapini

$1.000

$0

$1.000

$15.000

$600

$14.400

cultureel programma voor alle 4e, 5e en 6e klassers

Totaal benodigde ﬁnanciën om alle projecten ten aanzien van het
implementeren van (educaIeve) programma’s uit te kunnen voeren:

$26.900
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Het team
En Classe heeP een lokaal team in Kinshasa dat bestaat uit vijf expats met vier verschillende naHonaliteiten. Zij zeDen
zich geheel belangeloos in om alle projecten succesvol te begeleiden. Daarnaast heeP En Classe zeven banen
gecreëerd voor Congolese medewerkers. Zij krijgen een klein salaris uitgekeerd en graHs Engelse les. Het Congolese
team is elke dag acHef op de scholen aanwezig om zo de juiste begeleiding te geven en bij te sturen indien dit nodig
is. Het lokale team wordt aangestuurd door oprichter en voorziDer Sylvia van den Brink.
Voor het uitvoeren van de projecten die met infrastructuur te maken hebben, werken we al jaren samen met
dezelfde Congolese aannemer(s). Voor de ontwikkeling en uitvoering van alle programma’s werken we voor ieder
programma samen met andere Congolese en InternaHonale organisaHes en/of bedrijven.

Gegevens En Classe
En Classe is een oﬃcieel in Nederland geregistreerde sHchHng met ANBI status.

Website:

www.enclasse.org

Email:

info@enclasse.org

Kamer van Koophandel:

34287160 te Amsterdam

Fiscaalnummer:

8186.82.541

Bankrekeningnummer:

NL03ABNA0452066387 tav SHchHng En Classe te Amsterdam
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