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Inleiding
Op dit moment is de situa5e in de Democra5sche Republiek Congo (Congo) verre van stabiel. Eind 2016 zaten de twee
termijnen voor Kabila als president erop, maar heeI hij besloten niet af te treden. Dit zorgt voor veel spanningen in het
land want de Congolese bevolking, onder leiding van de kerken, komt steeds meer in opstand en wil verandering.
Vreedzaam georganiseerde demonstra5es worden met geweld voorkomen en zo zijn al 5entallen doden en gewonden
gevallen. Op dit soort momenten wordt het land volledig van internet afgesloten en lijkt het leven even s5l te staan. De
straten zijn leeg, en scholen en winkels zijn gesloten. Na een aantal dagen komt het “gewone” leven weer op gang en is
er niets veranderd. De verwach5ng is dat er nog veel demonstra5es zullen volgen om Kabila uiteindelijk te dwingen af te
treden. Hulp van de Verenigde Na5es en andere interna5onale organisa5es is hierbij hard nodig. Alle ac5viteiten van En
Classe vinden plaats in Kinshasa, de hoofdstad van Congo. Hier zetelt de regering en hier vinden dan ook de meeste
demonstra5es plaats. En onder deze omstandigheden werkt En Classe aan de verbetering van het onderwijs in Congo….
Na het lezen van bovenstaande zal het niet als een verrassing komen dat het vaak heel moeilijk is om ons werk te doen.
En toch hebben we toekomstplannen, want “life goes on”. Er heerst al meer dan 25 jaar oorlog in Congo, dus wachten tot
de oorlog ophoudt en dán pas iets doen is geen op5e. Meer dan ooit beseﬀen we dat het goed opleiden van jongeren
één van de belangrijkste dingen is, om verandering te bewerkstelligen.
In dit beleidsplan staat beschreven wat En Classe de komende drie jaren gaat doen, inclusief bijbehorend benodigd
budget per school en per project. Omdat onze vaste kosten voor 100% gedekt worden door de inkomsten van onze
leden, gaat 100% van alle dona5es ook daadwerkelijk naar deze projecten en blijI er niets aan de strijkstok hangen. Onze
werkwijze is al jaren dezelfde: En Classe begint pas aan een project indien we in staat zijn om het hele project te
ﬁnancieren. Hoe meer geld er dus snel binnenkomt, des te eerder we met een volgend, meestal uiterst urgent, project
kunnen beginnen.
We hopen dat u na het lezen van onze toekomstplannen geïnspireerd bent om En Classe ﬁnancieel te
ondersteunen. Als u vragen heeI, laat het ons dan alstublieI weten via info@enclasse.org. Wij zullen uw vragen
heel graag beantwoorden.
Namens het lokale team en het bestuur,

Sylvia van den Brink
oprichter en voorziaer
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En Classe in het kort
En Classe bouwt sinds 2007 aan een betere toekomst voor duizenden kinderen in Kinshasa. Kinshasa is de hoofdstad van
de Democra5sche Republiek Congo (Congo), één van de armste landen ter wereld. Het land is 60 keer zo groot als
Nederland en heeI bijna 80 miljoen inwoners. In Congo woedt al meer dan 25 jaar een verschrikkelijke burgeroorlog, die
al aan ruim 5 miljoen mensen het leven heeI 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, ziaen ze vaak op de grond in vervallen
schoolgebouwen. Ze leren lezen en schrijven met verouderde middelen en methoden. En Classe vindt dat deze situa5e
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 toileaen en de aanleg van
stromend water en elektriciteit. De volgende stap is het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs door de
implementa5e van diverse educa5eve programma’s, waaronder een digitaal leesprogramma en lerarentrainingen. Op dit
moment ondersteunt En Classe 18 scholen met ruim 6.000 leerlingen. En Classe heeI een team van zeven medewerkers
in Kinshasa dat volledig bestaat uit jonge, slimme en vooral enthousiaste Congolezen. Zij hebben de dagelijkse leiding
over alle projecten en krijgen door hun werk voor En Classe ook een kans op een betere toekomst.

Dona?es worden 3 keer gebruikt:
1) En Classe creëert jaar in jaar uit 5entallen 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 gemo5veerder 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.

En zo maken we dus echt een verschil.
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Theory of Change
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. Aan de hand van onze “Theory of Change” is te zien hoe alles wat En Classe doet,
bijdraagt aan onze missie:

Dit beleidsplan is met name gericht op het “WAT”, verdeeld in de vijf programma’s die En Classe aanbiedt:
1)
2)
3)
4)
5)

Verbeteren van schoolinfrastructuur
Hygiëneprogramma
Lerarentraining programma
Digitaal lezen programma
Extra onderwijs programma
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Onze vijf programma’s uitgelegd
1) VERBETEREN VAN SCHOOLINFRASTRUCTUUR
Het verbeteren van de schoolinfrastructuur heeI als doel dat er meer kinderen naar school gaan en tegelijker5jd creëert
En Classe werkgelegenheid omdat er alleen gewerkt wordt met lokale mankracht. Het omvat vijf gebieden:
1) Het renoveren of bouwen van schoolgebouwen (het repareren of compleet vervangen van het dak met Onduline, een
nieuw soort dakplaten die geluidswerend en warmte-afstotend zijn, het egaliseren en betegelen van de vloeren in het
klaslokaal, verstevigen of vernieuwen van deuren en ramen, zorgen dat ven5la5e en lich5nval op5maal zijn);
2) Het bouwen van een muur rondom het schoolterrein zodat het veilig wordt op het schoolplein;
3) Het voorkomen of oplossen van erosieproblemen;
4) Het inrichten van het klaslokaal met schoolbanken en een kast, tafel en stoel voor de leraar; zie pagina 17
5) Het aanleggen van elektriciteit.
2) HYGIËNEPROGRAMMA
Het hygiëneprogramma heeI als doel de hygiëne op scholen te verbeteren, waardoor kinderen minder vaak ziek zijn en
met name meisjes hun schoolopleiding kunnen afmaken. Want, als er geen gescheiden toileaen zijn, stoppen de meeste
meisjes met school zodra ze hun eerste menstrua5e krijgen. Eerst worden er weer verbeteringen in de infrastructuur
aangebracht zoals de bouw van (gescheiden) toileaen voor jongens en meisjes, het aanleggen van stromend water en de
bouw van een handenwassta5on. Vervolgens worden er vier themas uitgelegd, zowel aan de leraren, aan de leerlingen
als aan de ouders van de leerlingen om zo een zo groot mogelijk draagvlak voor verandering te creëren. De vier thema’s
zijn: handen wassen, toiletgebruik, afvalverwerking en hygiënisch eten en het programma duurt ongeveer een jaar.
3) LERARENTRAINING PROGRAMMA
En Classe werkt samen met drie partners: Edukans uit Nederland, Giving Back to Africa uit de Verenigde Staten en AFEC
uit Congo. De trainingen hebben tot doel de manier van lesgeven te moderniseren en te verbeteren. De meeste leraren
hebben amper een opleiding genoten en geven nog steeds les door met een stok tegen het bord te slaan waarbij de
kinderen alles, met de hele klas tegelijk, eindeloos herhalen. In de trainingen staat een interac5eve manier van lesgeven
centraal waarbij geleerd wordt hoe kinderen uit te dagen vragen te stellen en zelf mee te laten denken.
4) DIGITAAL LEZEN PROGRAMMA
Het leesniveau van de kinderen in Congo is ontzeaend laag. Niet zo gek want boeken zijn er nauwelijks te vinden. Begin
2014 is En Classe een partnership aangegaan met Library for All. Deze s5ch5ng is gezeteld in New York en heeI een
applica5e ontwikkeld, speciaal voor ontwikkelingslanden. En Classe was verantwoordelijk voor lokale content en de
implementa5e van de eerste digitale bibliotheek in Congo! Na een intensieve periode van voorbereiding (lerarentraining,
stalen kluis, aanleg elektriciteit, betrokkenheid van ouders etc..) wordt een school uitgerust met 40 tablets, het maximaal
aantal kinderen in één klas. Elke dag leest elke klas een half uur met het tablet. Als je lees- (half)- uurtje voorbij is, gaan
de tablets in een plas5c container en worden ze naar de volgende klas gedragen. Inmiddels lezen er vijf En Classe scholen
met succes met tablets maar dit aantal willen we uiteraard graag uitbreiden!
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5) EXTRA ONDERWIJS PROGRAMMA
Dit programma bestaat uit diverse ac5viteiten die allemaal bijdragen aan het vergroten van leercapaciteit en
leiderschapskwaliteiten. Eén van de meest belangrijke ac5viteit is een excursie naar “Bilembo”, het eerste Culturele
centrum van Congo. Kinderen leren er op speelse en interac5eve wijze over hun cultureel en natuurlijk erfgoed. En dat is
hard nodig, want geschiedenis en aardrijkskunde wordt niet gegeven op een Congolese school.
Een andere zeer belangrijke les wordt gegeven in de Botanische tuin van Kinshasa. De kinderen leren er uiteraard alles
over de (lokale) bomen en planten, maar ook over erosie. Want dat is een groot probleem in Kinshasa door
onwetendheid van de Congolese bevolking. Ze kappen veel bomen op de heuvels rondom Kinshasa waardoor het water
en modder in het regenseizoen naar beneden stromen met alle gevolgen van dien.
Ook werken we samen met "Congo Leadership Ini5a5ve" waar kinderen van de vijfde en zesde klas van de middelbare
school op zondagen een leiderschapstraining kunnen volgen. Het is echt ongelooﬂijk wat ze hier leren! En Classe
selecteert met behulp van CLI zo'n 30 kinderen per school.

Het team
En Classe heeI een lokaal team in Kinshasa dat sinds 2017 volledig bestaat uit jonge, enthousiaste Congolezen. Zij
hebben de dagelijkse leiding over alle projecten in Kinshasa Zij worden aangestuurd door Sylvia van den Brink vanuit
Mexico en Michiel Ruiter vanuit Parijs. De communica5e met Sylvia en Michiel verloopt voornamelijk via Whats App
(bellen en teksten) en email. Twee tot drie keer per jaar bezoeken Sylvia en Michiel Kinshasa om zo ook het menselijk
contact met zowel de leerlingen, de scholen als het lokale team te behouden.
De lokale medewerkers krijgen een klein salaris uitgekeerd en de mogelijkheid om zich zowel persoonlijk en als team te
ontwikkelen. En Classe verstrekt microkredieten zodat ze een opleiding kunnen volgen. Denk bijvoorbeeld aan Engelse
lessen, computer trainingen, leiderschapstrainingen en zelfs een universitaire studie behoort tot de mogelijkheden. Ook
doen we veel aan teambuilding.
De oﬃciële naam van de lokale medewerkers is“Aide Scolaire” wat schoolhulp betekent. Hun func5e houdt in dat ze elke
dag ac5ef op de scholen aanwezig zijn om zo de juiste begeleiding en hulp te kunnen geven en bij kunnen sturen indien
dit nodig is. Zo bestaat hun taak ten aanzien van de schoolinfrastructuur bijvoorbeeld uit het controleren van de
(ver)bouw(ing) en ze helpen de school goed zorg te dragen voor alle verbeteringen. De “Aide Scolaires” zijn door onze
lokale partner Hygis opgeleid zodat zij de implementa5e van het hygiëneprogramma professioneel kunnen begeleiden, ze
kennen de lerarentrainingen zodat ze de leraren kunnen helpen bij het toepassen van hun opgedane kennis en ze helpen
met het digitaal lezen programma. Tot slot organiseren zij de excursies en geven ze input als er studenten geselecteerd
worden voor het CLI leiderschapsprogramma.
Voor het uitvoeren van de projecten die met de 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 Congolese en Interna5onale organisa5es en/of bedrijven..
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Impact
Alles wat En Classe doet heeI een posi5eve impact op duizenden Congolese kinderen. Of het nu gaat om het feit dat ze
nu op een fatsoenlijke schoolbank ziaen in plaats van op de grond, of dat ze nu droog ziaen als het regent, of dat de
leraar nu beter lesgeeI dan voorheen, ze eindelijk naar de WC kunnen….. Tussen 2007 en 2017 heeI En Classe het
dagelijks leven van 15.000 kinderen op één of andere manier iets verbeterd
En Classe ondersteunt op acht verschillende loca5es totaal 18 scholen. Dit komt omdat de meeste scholen in Kinshasa de
schoolgebouwen delen. In de ochtend de ene school, in de middag een andere… Kinderen ziaen dus eigenlijk maar
maximaal 4 uur per dag op school… In onderstaand overzicht staan de namen en grooae van onze loca5es, zodat direct
gezien kan worden hoeveel kinderen er bereikt worden met de programma’s die En Classe uitvoert op de scholen.
Ook valt op dat er nog veel groei mogelijk is! Kabinda is bijvoorbeeld net (bijna) helemaal gerenoveerd, en dat zal spoedig
resulteren in heel veel meer kinderen op deze school. We verwachten in 2018, 2019 en 2020 langzaam naar de maximale
beze|ng te groeien, zodat we in 2020 ruim 8.500 kinderen ondersteunen.
.
naam locatie

aantal scholen

aantal
schoolgebouwen

aantal
klaslokalen

huidige aantal
leerlingen

mogelijk aantal
leerlingen

Kabinda

2 lagere scholen

3

16

550

1200

Kamina

2 lagere scholen

6

19

1050

1500

Matonge

2 lagere scholen

3

10

600

800

Selembao 1

2 lagere scholen
1 middelbare school

3

13

860

1000

Kapini

1 lagere school
1 middelbare school

1

7

260

550

Lukunga

1 lagere school
1 middelbare school

3

16

825

1250

Kimbwala

1 lagere school
1 middelbare school

3

13

800

800

Selembao II

2 lagere scholen
1 middelbare school

4

17

1160

1360
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alle geschaae bedragen zijn in US dollars

LOCATIE KABINDA
1) Verbeteren van schoolinfrastructuur
Eind 2017 zijn we begonnen met de renova5e van het hoofdschoolgebouw en de bouw van een nieuw toiletgebouw.
Deze verbouwing loopt nog door in 2018. Hier is een investering van ruim 150.000 US$ mee gemoeid, één van onze
grootste projecten ooit. Fase 2, de verbetering van het laatste schoolgebouw zal plaatsvinden in het najaar van 2018.
2) Hygiëneprogramma
Als het nieuwe toiletgebouw is opgeleverd, zullen we nog één keer de schoonmakers voorzien van schoonmaak-materiaal
en een opfriscursus geven. Verder is Kabinda helemaal up to date met het hygiëneprogramma.
3) Lerarentraining programma
Het lerarenteam van Kabinda valt onder een fantas5sch opleidingsprogramma dat wordt uitgevoerd door Edukans in
samenwerking met het Leger de Heils in Kinshasa. Het is een drie-jarig programma dat in 2018 zal aﬂopen.
4) Digitaal lezen programma
Kabinda heeI sinds een maand elektriciteit, wat een voorwaarde is om met het leesprogramma te beginnen. Er moeten
minimaal 40 tablets worden aangeschaI, evenals een speciale opbergkast met stabilisator. Leraren moeten worden
getraind en kinderen en ouders moeten worden geïnformeerd en geënthousiasmeerd middels het speciaal voor En
Classe geschreven toneelstuk en lied “Mfumu Buku” .
5) Extra onderwijs programma
Voor elke school geldt dat we heel graag de komende jaren met alle zesde klassers naar Bilembo willen en naar de
Botanische tuin. Er is weinig lesmateriaal in de klas aanwezig en de kennis die de leerlingen op doen 5jdens deze
excursies is van grote waarde. Verder willen we graag wat sport- en spelmaterialen aanschaﬀen voor toneel en
sportac5viteiten. In het budget zijn de kosten voor de jaren 2018, 2019 en 2020 opgenomen. Kabinda heeI geen
middelbare school dus de leiderschapstraining is hier niet van toepassing.
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LOCATIE KAMINA
1) Verbeteren van schoolinfrastructuur
Het aantal leerlingen op Kamina blijI maar groeien en groeien. Het hele schoolcomplex bestaat uit 6 schoolgebouwen
waarvan we er nu 4 hebben gerenoveerd. Elf van deze klaslokalen hebben echter nog geen tegelvloeren. Dat is prioriteit
één. Daarnaast zou het geweldig zijn als we voldoende geld bij elkaar kunnen krijgen om ook de laatste twee
schoolgebouwen in hun geheel te kunnen verbeteren.
2) Hygiëneprogramma
Op Kamina moeten zowel de toileaen als het handenwassta5on nodig verbeterd worden. Ook is er éénmalig materiaal
nodig om de toileaen en handenwassta5on schoon te houden en een opleiding voor de schoonmakers.
3) Lerarentraining programma
De leraren van Kamina hebben net een uitgebreide training achter de rug, dus de komende drie jaar zal de begeleiding
van de Aide Scolaires volstaan.
4) Digitaal lezen programma
Met de aanschaf van 40 tablets en een speciale opbergkast met stabilisator kunnen we al beginnen! De
elektriciteitsaanslui5ng moet gecontroleerd worden, leraren moeten worden getraind en kinderen en ouders moeten
worden geïnformeerd en geënthousiasmeerd middels het speciaal voor En Classe geschreven toneelstuk en lied “Mfumu
Buku”.
5) Extra onderwijs programma
De leerlingen van Kamina zijn nog nooit op excursie naar Bilembo of de botanische tuin geweest. In de komende 3 jaren
willen we proberen elk jaar met de 4 zesde klassen te gaan. Verder willen we graag wat sport- en spelmaterialen
aanschaﬀen voor toneel en sportac5viteiten. In het budget zijn de kosten voor de jaren 2018, 2019 en 2020 opgenomen.
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LOCATIE MATONGE
1) Verbeteren van schoolinfrastructuur
Matonge is de best gerenoveerde school van alle En Classe scholen. Ze hebben helaas te maken met inbraken en
vandalisme, omdat de muur die om het schoolterrein heen staat niet het gehele terrein afsluit. Deze muur willen we
graag verbeteren om de school en de schoolmaterialen beter te beschermen.
2) Hygiëneprogramma
Matonge heeI het gehele hygieneprogramma met goed gevolg doorlopen.
3) Lerarentraining programma
Net als het lerarenteam van Kabinda, vallen de leraren van Matonge onder een fantas5sch opleidingsprogramma dat
wordt uitgevoerd door Edukans in samenwerking met het Leger de Heils in Kinshasa. Het is een drie-jarig programma dat
in 2018 zal aﬂopen.
4) Digitaal lezen programma
Matonge leest al sinds 2015 met de tablets. Ze zijn ontzeaend zuinig op de tablets, desalnieaemin houden we graag een
reservering aan, voor het geval er iets is.
5) Extra onderwijs programma
Voor elke school geldt dat we elk schooljaar met alle zesde klassers naar Bilembo willen en naar de Botanische tuin. Er is
weinig lesmateriaal in de klas aanwezig en de kennis die de leerlingen op doen 5jdens deze excursie is van grote waarde.
Verder willen we graag wat sport- en spelmaterialen aanschaﬀen voor toneel en sportac5viteiten. In het budget zijn de
kosten voor de jaren 2018, 2019 en 2020 opgenomen.
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LOCATIE SELEMBAO I
1) Verbeteren van schoolinfrastructuur
Ook op Selembao I is de er afgelopen jaren al ontzeaend veel gerenoveerd. Wat ons nog rest is de aanleg van elektriciteit
en er moeten nog nieuwe deuren komen in de klaslokalen. In een volgende fase zou er eigenlijk nog 135 meter muur om
de school heen gebouwd moeten worden. Tot slot is ook deze school aan het groeien en zouden we op termijn de
klaslokalen van de middelbare school willen renoveren en ook voor hen een toiletgebouw willen bouwen.
2) Hygiëne programma
Selembao heeI in 2017 een prach5g nieuw toiletgebouw gekregen en heeI het gehele hygieneprogramma met goed
gevolg doorlopen.
3) Lerarentraining programma
Half januari 2018 zijn alle leraren begonnen met de lerarentraining, gegeven door onze Congolese partner AFEC. De
opleiding zal gedurende het jaar 2018 doorlopen.
4) Digitaal lezen programma
Zodra de aanleg van elektriciteit een feit is, kunnen ze ook op Selembao I beginnen met het digitale leesprogramma. Er
moeten minimaal 40 tablets worden aangeschaI, evenals een speciale opbergkast met stabilisator. Leraren moeten
worden getraind en kinderen en ouders moeten worden geïnformeerd en geënthousiasmeerd middels het speciaal voor
En Classe geschreven toneelstuk en lied “Mfumu Buku” .
5) Extra onderwijs programma
Voor elke school geldt dat we elk schooljaar met alle zesde klassers naar Bilembo willen en naar de Botanische tuin. Er is
weinig lesmateriaal in de klas aanwezig en de kennis die de leerlingen op doen 5jdens deze excursie is van grote waarde.
Verder willen we graag wat sport- en spelmaterialen aanschaﬀen voor toneel en sportac5viteiten. In het budget zijn de
kosten voor de jaren 2018, 2019 en 2020 opgenomen.
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LOCATIE LUKUNGA
1) Verbeteren van schoolinfrastructuur
De drie schoolgebouwen van Lukunga moeten voorzien worden van een nieuw dak met de minder warme en
geluiddempende “Onduline” dakplaten. Verder moeten de gehele school geverfd worden en hebben ze nieuwe deuren
nodig bij 9 klaslokalen. Tot slot moeten er bloembakken geplaatst worden om erosie tegen te gaan. Dit hebben we al bij
vier van onze andere scholen gedaan in de afgelopen jaren en het helpt echt!
2) Hygiëneprogramma
Op het schoolterrein van Lukunga is in 2016 een schiaerend nieuw toiletgebouw gebouwd. Ook het handenwassta5on is
al een aantal jaren in gebruik. De leraren zijn allemaal goed opgeleid om het hygiëneprogramma naar behoren uit te
voeren. Voor onderhoud en opleidingskosten houden we een kleine reservering aan.
3) Lerarentraining programma
De leraren van Lukunga ziaen al drie jaar in een opleidingsprogramma in samenwerking met “Giving Back to Africa”. De
kosten voor dit programma zijn rela5ef laag, omdat ook GBA een s5ch5ng is.
4) Digitaal lezen programma
Lukunga was onze tweede school om te gaan lezen met de tablets. Omdat het aantal kinderen dat naar Lukunga komt
nog steeds toeneemt zouden 40 extra tablets en een extra kast en stabilisator erg welkom zijn.
5) Extra onderwijs programma
Voor elke school geldt dat we elk schooljaar met alle zesde klassers naar Bilembo willen en naar de Botanische tuin. Er is
weinig lesmateriaal in de klas aanwezig en de kennis die de leerlingen op doen 5jdens deze excursie is van grote waarde.
Verder willen we graag wat sport- en spelmaterialen aanschaﬀen voor toneel en sportac5viteiten. In het budget zijn de
kosten voor de jaren 2018, 2019 en 2020 opgenomen. Lukunga heeI een goede middelbare school waar we de beste 30
kinderen van de vijfde en zesde klas zullen selecteren voor de leiderschapstraining bij CLI.
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LOCATIE KAPINI
1) Verbeteren van schoolinfrastructuur
De komende jaren verwachten we niet te hoeven investeren in het schoolgebouw of in de klaslokalen zelf.
2) Hygiëne programma
Kapini heeI in 2017 een wateropvang en een handenwassta5on gekregen. De volgende stap is de bouw van toileaen en
het aansluiten van elektriciteit en water. Het probleem is dat de school bedreigd wordt door serieuze erosieproblemen
want de school staat onderaan een heuvel. We zijn begin 2017 begonnen met het mobiliseren van de buurt. Door middel
van bijeenkomsten leggen we uit wat de gevolgen zijn van het kappen van bomen op de heuvel. Soms doen ze dat om de
weg af te snijden, soms om een huisje te bouwen. Het is een lang proces om iedereen aan boord te krijgen en zo samen
de erosie te bestrijden. Over het algemeen is het onwetendheid, geen onwelwillendheid . Zoals het er nu naar uitziet
verwachten we in mei 2018 te beginnen.
3) Lerarentraining programma
Samen met de leraren van Lukunga ziaen de leraren van Kapini sinds september 2016 in een opleidingsprogramma in
samenwerking met “Giving Back to Africa”. De kosten voor dit programma zijn rela5ef laag, omdat GBA een s5ch5ng is.
4) Digitaal lezen programma
In 2014 vond op Kapini de introduc5e van de eerste digitale bibliotheek plaats en daarmee was Kapini de eerste school
van heel Congo waar gelezen werd met de tablets. En dat doen ze nog steeds. Wel moet er de komende 5jd een update
plaatsvinden.
5) Extra onderwijs programma
Voor elke school geldt dat we elk schooljaar met alle zesde klassers naar Bilembo willen en naar de Botanische tuin. Er is
weinig lesmateriaal in de klas aanwezig en de kennis die de leerlingen op doen 5jdens deze excursie is van grote waarde.
Verder willen we graag wat sport- en spelmaterialen aanschaﬀen voor toneel en sportac5viteiten. In het budget is de
komende 3 jaar opgenomen.
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LOCATIE KIMBWALA
1) Verbeteren van schoolinfrastructuur
Op Kimbwala is al enorm veel verbeterd de afgelopen jaren, maar we hebben er nog niet de puntjes op de i kunnen
zeaen. In 2018 moeten we in elk geval het wateropvangsysteem verbeteren en de ramen beter afdekken zodat zon en
regen niet naar binnen kunnen. Een andere zeer hoge prioriteit is de aanleg van 70 meter schoolmuur en betere
erosiebescherming door middel van het plaatsen van bloembakken, net als bij Lukunga..
2) Hygiëneprogramma
De oude toileaen staan op instorten en moeten zo snel mogelijk vervangen worden door een nieuw toiletgebouw. Ook
moet het handenwassta5on aangepast worden aan ons nieuwste model.
3) Lerarentraining programma
De lerarentraining bij Kimbwala staat hoog op de wensenlijst voor 2018. We zijn inmiddels in onderhandeling met AFEC.
Na de training zullen de leraren blijvend begeleid worden door de Aide Scolaires van En Classe.
4) Digitaal lezen programma
Ook Kimbwala is al sinds 2016 aan het lezen met de tablets. Voorlopig hebben ze geen nieuwe tablets nodig, maar een
update van de huidige digitale boeken en de laatste versie van de app zou zeer welkom zijn.
5) Extra onderwijs programma
Voor elke school geldt dat we elk schooljaar met alle zesde klassers naar Bilembo willen en naar de Botanische tuin. Er is
weinig lesmateriaal in de klas aanwezig en de kennis die de leerlingen op doen 5jdens deze excursie is van grote waarde.
Verder willen we graag wat sport- en spelmaterialen aanschaﬀen voor toneel en sportac5viteiten. In het budget is de
komende 3 jaar opgenomen. Kimbwala heeI een goede middelbare school waar we de beste 30 kinderen van de vijfde
en zesde klas zullen selecteren voor de leiderschapstraining bij CLI.
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LOCATIE SELEMBAO II
1) Verbeteren van schoolinfrastructuur
Nadat we in 2015 en 2016 9 nieuwe klaslokalen hadden gebouwd voor de lagere school, hebben we in 2017 fase 2
uitgevoerd: de bouw van nog eens 8 klaslokalen die gebruikt worden door de middelbare scholieren. Het enige wat er
nog moet gebeuren is het plaatsen van een klein stukje muur en het installeren van 2 (hele grote) toegangspoorten.
2) Hygiëne programma
Selembao II heeI in 2017 prach5ge nieuw toileaen gekregen en heeI het gehele hygieneprogramma met goed gevolg
doorlopen.
3) Lerarentraining programma
De leraren van Selembao II ziaen met smart te wachten op een extra opleiding, om de enorme hoeveelheid kinderen op
deze school van beter onderwijs te voorzien. De opleiding zal gegeven worden door AFEC, onze Congolese partner zodra
we het geld daarvoor beschikbaar hebben.
4) Digitaal lezen programma
Zodra de muur en de toegangspoorten er zijn, kunnen ze ook op Selembao II beginnen met het digitale leesprogramma.
Er moeten minimaal 40 tablets worden aangeschaI, evenals een speciale opbergkast met stabilisator. Leraren moeten
worden getraind en kinderen en ouders moeten worden geïnformeerd en geënthousiasmeerd middels het speciaal voor
En Classe geschreven toneelstuk en lied “Mfumu Buku” .
5) Extra onderwijs programma
Voor elke school geldt dat we elk schooljaar met alle zesde klassers naar Bilembo willen en naar de Botanische tuin. Er is
weinig lesmateriaal in de klas aanwezig en de kennis die de leerlingen op doen 5jdens deze excursie is van grote waarde.
Verder willen we graag wat sport- en spelmaterialen aanschaﬀen voor toneel en sportac5viteiten. In het budget is de
komende 3 jaar opgenomen. Selembao heeI een goede middelbare school waar we de beste 30 kinderen van de vijfde
en zesde klas zullen selecteren voor de leiderschapstraining bij CLI.
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SCHOOLMEUBILAIR
Een belangrijk onderdeel van het verbeteren van de infrastructuur is het schoolmeubilair. Dit bestaat uit:
1. Schoolbanken voor de leerlingen;
Omdat onze scholen nog steeds nieuwe leerlingen krijgen, ziaen kinderen soms met z’n vieren op een tweepersoons
schoolbank. Daarom is het nodig om nog steeds elk jaar in schoolbanken te investeren. En Classe heeI op de acht
loca5es totaal 111 klaslokalen. Per klaslokaal zijn er idealiter maximaal 40 leerlingen. Er ziaen twee leerlingen op één
bank, dus maximaal 20 schoolbanken per klas. Totaal hebben we 2220 schoolbanken nodig en we hebben er op dit
moment 1783. Op korte termijn hebben we er 190 nodig, in twee jaren erna nog eens bijna 400.
2. Per klaslokaal een afsluitbare kast, werktafel en stoel voor de docent;
Onze 111 klaslokalen zijn nog lang niet allemaal voorzien van een werktafel, kast en stoel. We missen nog 29 tafels, 42
stoelen en 48 kasten.
3. Een tafel, stoel en kast voor het kantoortje van de schooldirecteur;
Elke school heeI twee kleine kantoortjes, voor elke direc5e eentje. De meeste schooldirec5es bestaan uit drie personen:
de directeur, een onderdirecteur en een administra5eve kracht. Er zijn uiteraard wel al wat kantoortjes ingericht de
afgelopen jaren, maar er mist ook nog veel. Om precies te zijn nog 14 tafels, 14 stoelen en 7 kasten.
Al het schoolmeubilair wordt gemaakt bij Don Bosco in Kinshasa in een werk- en leercentrum voor jong volwassen. En
Classe investeert op die manier niet alleen in het meubilair, maar ook in de opleiding van de jongeren. Het meubilair is
van zeer goede kwaliteit, erg duurzaam en door de lange rela5e die we inmiddels hebben, is er ook garan5e.
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Financiële samenvafng
De komende drie jaren hebben we ruim 350.000 US dollar nodig om onze plannen uit te kunnen voeren. In onderstaand
overzichtje is ook te zien hoe dit geld precies verdeeld wordt. Er zijn mogelijkheden om een (deel van een) programma te
ondersteunen of zelfs een hele school te adopteren. En Classe is blij met élke dona5e, klein of groot!

Gegevens En Classe
En Classe is een oﬃcieel in Nederland geregistreerde s5ch5ng met het CBF keurmerk en de ANBI status.
Website:
Email:
Kamer van Koophandel:
Fiscaalnummer:
Bankrekeningnummer:

www.enclasse.org
info@enclasse.org
34287160 te Amsterdam
8186.82.541
NL03ABNA0452066387 tav S5ch5ng En Classe te Amsterdam
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