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Voorwoord 

Dit is de eerste keer dat het lokale team van En Classe het jaarverslag heeft gemaakt 
en daar ben ik ontzettend trots op. Het klinkt eenvoudig, om op te schrijven wat er 
het afgelopen jaar allemaal is gebeurd. Maar zonder computer en zonder 
computervaardigheden is dat toch best lastig. Met een micro krediet van En Classe 
heeft Patience een computer gekocht. Vervolgens heeft ze geleerd hoe ze ermee 
om moet gaan en dat heeft geresulteerd in dit document. Het is vertaald uit het 
frans met behulp van Google Translate, dus geheel foutloos zal het niet zijn. Maar 
het geeft ook in het Nederlands een heel goed beeld van wat En Classe in 2019 
allemaal heeft bereikt.  

Veel leesplezier, 
 
Hartelijke groeten 

Sylvia van den Brink 
oprichter en voorzitter 
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Introductie 

Sinds 2007 verbetert En Classe het onderwijs in Kinshasa, de hoofdstad van Congo. 
We investeren in de infrastructuur en hygiëne op bestaande scholen en we 
ondersteunen leerkrachten en leerlingen met extra opleidingen. Door nauw samen 
te werken met schoolbesturen, ouders, lokale organisaties en de Congolese 
overheid creëren we zo een stevige basis voor verdere ontwikkeling van de scholen.  

Ons werk heeft niet alleen impact op het leven van schoolkinderen, maar ook op 
dat van tientallen Congolezen; onze aannemer, de metselaar, de schilders, de 
lerarentrainers, ze krijgen van En Classe allemaal een fatsoenlijk salaris. Een mooi 
voorbeeld van investeren in de lokale economie. En zo werken we allemaal samen 
aan kwalitatief beter onderwijs onder betere omstandigheden, en daarmee aan een 
kans op een betere toekomst voor duizenden Congolese kinderen! 

In Kinshasa was in 2019 een team van zeven jonge, slimme en enthousiaste 
Congolezen werkzaam. Zij leiden vanuit daar alle programma’s die En Classe 
initieert. In Belgie, Frankrijk en Singapore werken geheel vrijwillig nog 3 oud-expats 
mee aan het succes van En Classe. 

Bijzonder in 2019 was het werken aan de modelschool en de organisatie van een 
grote fototentoonstelling en -verkoop (Wildish Gambit).  

We spreken onze dank uit aan onze donoren door wie al deze activiteiten mogelijk 
zijn gemaakt. Dankzij hun donaties en alle andere soorten ondersteuning hebben 
we kunnen doen wat we hebben gedaan dus veel dank daarvoor.  

Als u meer over En Classe wilt weten, of een vraag heeft, kunt u ons schrijven op 
info@enclasse.org 

Namens En Classe, 

Patience Issa Mudumbula Biba 
Schoolhulp verantwoordelijk voor partnerschap en lokale fondsenwerving 
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Onze scholen 
  
In Congo delen de meeste scholen een schoolgebouw. Aan het begin van 2019 
hielp En Classe achttien scholen, verdeeld over acht locaties in Kinshasa. ’s 
Ochtends maakt de ene school gebruik van de faciliteiten en ’s middags de andere. 
Elke school heeft zijn eigen directie en eigen lerarenteam.  

Door de keuze die we gemaakt hebben eind 2018 om ons te richten op één 
modelschool hebben we een aantal scholen bewust wat minder aandacht gegeven. 
Deze scholen vallen nog steeds onder het En Classe programma maar zijn al zover 
dat het niet nodig is om er dag in dag uit en elke week te zijn. De scholen die weer 
meer zelfstandig zijn gaan werken zijn Selembao 1, Kapini en Kamina.  

De overige scholen blijven nog volop in het En Classe programma meedraaien 
maar de meeste aandacht is naar de ontwikkeling van Kimbwala gegaan, onze 
modelschool.  

Normaal gesproken zitten er 6.500 leerlingen op alle En Classe scholen samen. 
Halverwege het jaar is er echter iets wonderbaarlijks gebeurd in Congo waardoor 
de aantallen kinderen op onze scholen bijna zijn verdubbeld of zelfs 
verdrievoudigd. Wat dat precies is leest u op bladzijde 11….  
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Ons team 

En Classe heeft 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/Singapore,  Michiel Ruiter vanuit Parijs en Joris Stolk vanuit België.  

De communicatie verloopt voornamelijk via Whats App (bellen en teksten) en email. 
Michiel is hoofdzakelijk verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met 
infrastructuur en hard-en software.  Joris richt zich volledig op teambuilding en 
persoonlijke ontwikkeling van de lokale teamleden en Sylvia stuurt het locale team 
aan op het gebied van financiën, partnerships, en de uitvoering en implementatie 
van alle educatieve programma’s.  Twee tot drie keer per jaar bezoeken Sylvia, 
Michiel en Joris 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. 

De officiële naam van de lokale medewerkers is “Aide Scolaire” wat schoolhulp 
betekent. Hun functie houdt in dat ze bijna elke dag actief op de scholen aanwezig 
zijn om zo de juiste begeleiding en hulp te kunnen geven en bij kunnen sturen 
indien dit nodig is. 
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2019 van maand tot maand 

Op de volgende pagina's staat kort per maand beschreven wat En Classe onder 
andere gedaan heeft in 2019. Het is absoluut geen volledig overzicht, het geeft 
alleen een idee van wat er is bereikt. 

Afgezien van de activiteiten die verband houden met de functies van elke 
"schoolhulp", evolueren de in de scholen geïntegreerde programma's volgens de 
nationale schoolkalender. Elk jaar werken we volgens twee schema’s, het individuele 
schema dat elk lid van het team ontwerpt volgens hun verantwoordelijkheden 
binnen het team en het schema van algemene En Classe-activiteiten opgenomen in 
een jaarplan.  

Voor dit jaar was het een kwestie van het perfectioneren van de renovaties van 
bepaalde gebouwen, de bouw van water- en elektriciteitsinstallaties in Selembao 2, 
en de bouw van moderne toiletten in Kimbwala.  Dankzij onze nieuwe partner 
Fondation Orange hebben we ook veel tijd gestoken in de lancering van het 
programma "Digital School”. We hebben veel aandacht besteed aan verschillende 
educatieve programma's zoals leiderschap, opleiding van schoolbrigades maar ook 
aan de inmiddels beroemde boekenclub die we organiseren tijdens de zomer 
vakantie. Tot slot hebben we bijna alle de voor ons van belang zijnde internationale 
bewustwordingsdagen gevierd, zoals Global Handwashing Day, World Teacher Day 
etc…  
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januari  
De hervatting van de lessen na twee weken kerstverlof vond plaats op 8 januari. 
Vervolgens was er een bewustmakingscampagne die liep tot 30 januari 2019 op 
alle scholen, gericht op de adoptie van nieuwe gewoonten door ouders, studenten 
en leraren om de data van elk schooljaar te respecteren. 

maart 
De maand maart zag de concretisering van de samenwerking met de Orange 
Foundation, die in 2019 maar liefst 10 scholen van En Classe gaat voorzien van in 
het totaal 500 tablets, inclusief internet kits, die bestonden uit  
+ 2 waterdichte zwarte koffers met 25 tablets in elk 
+ 20 headsets 
+ 50 opladers 
+ miniprojector 

Dit allemaal als onderdeel van het Orange France 
Digital School-project. De symbolische levering van 
de tablets vond plaats op 19 maart in de eerste 
digitale school van het land, Ep 11 Selembao 2. . 

Blij met het nieuws, de communicatie van de stichting voedde de verschillende 
sociale media-accounts door te publiceren over het evenement, dezelfde actie 
werd uitgezonden door de tv-kanalen van het EPST-ministerie, voorheen EPSP 
"EDUC TV". 
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Op 20 maart hebben we voor het eerst, onder leiding van Patrick, verantwoordelijk 
voor ons hygiëneprogramma, aandacht gevraagd voor de viering van "World Oral 
Health Day”. De viering vond plaats op Kabinda met alle leerlingen van EP 3 en 4. Er 
waren tandartsen aanwezig, kinderen werden gecontroleerd en gingen allemaal 
met een tandenborstel en tandpasta naar huis. Uiteraard begeleid van een 
informatie folder. Het doel van het programma voor dit jaar was "de school te 
helpen een gezonde school te worden". Een doelstelling die helaas nog niet 
volledig is bereikt, maar we kunnen constateren dat zowel Kabinda als Matonge 
aanzienlijke vooruitgang hebben geboekt.  

Een van de bijzonderheden van 
2019 was dat alle activiteiten 
werden uitgezonden door lokale 
televisiekanalen, met name die 
van het EPST-ministerie "EDUC 
TV", "BRC TV" en "Radio Okapi”. 
Deborah, verantwoordel i jk 
voor .communicatie binnen En 
Classe heeft hier voor gezorgd. 
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april & mei 
In april was het tijd om Giovanni’s eerste lustrum te vieren, vijf jaar werkzaam bij En 
Classe! Sylvia en Joris waren afgereisd naar Kinshasa voor 4 dagen van 
teambuilding en om Gio in het zonnetje te zetten. Tijdens deze sessies is er 
besloten dat Kimbwala onze modelschool gaat worden voor de toekomst en is er 
nauwkeurig besproken hoe we deze modelschool vorm gaan geven in de rest van 
2019. Er werd ook besloten dat de vakantie-leesclub dit jaar alleen op Kimbwala 
zou plaatsvinden. Ondertussen gingen de werkzaamheden op Selembao 2 door, we 
hebben daar eindelijk een grote deur mogen installeren die de basisschool scheidt 
van de middelbare zodat het nu nog veiliger is voor iedereen. 

juni 
Om de vakantieleesclub echt succesvol te maken hebben we eerst alle kinderen van 
Kimbwala getest. Uit deze test bleek dat er 150 kinderen nog niet op niveau kunnen 
lezen. Doordat Deborah inmiddels van bijna alle ouders van Kimbwala de 
telefoonnummers had verzameld, heeft zij alle ouders van deze leerlingen gebeld 
en 90% van de ouders kwam naar de voorlichtingsmiddag! Zowel de test, als de 
voorlichting, als de boekenclub zelf werd deze zomer perfect uitgevoerd door 
Landry, onze verantwoordelijke voor het leesprogramma en de digitale bibliotheek. 

Ook kon Kimbwala profiteren van veel oude tablets zodat er zowel op tablets als 
met lokale boekjes gelezen kon worden. 
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Selembao 2 kreeg hoog bezoek van de Congolese voetballer Blaise Matuidi, 
vergezeld van zijn familie en zijn medewerkers van de Blaise Matuidi Foundation. In 
Kinshasa wilde hij de eerste digitale scholen in Congo bezoeken. 

juli 
In de maand juli was dé maand van voorbereiding op Kimbwala. Geen vakantie 
voor de medewerkers van En Classe dit jaar, maar keihard werken aan onze 
modelschool Kimbwala. De vakantieleesclub, een intensieve lerarentraining en een 
grote verbouwing stonden er op het programma.  

augustus 
Augustus ging verder zoals begonnen in juli. Vanaf de tweede helft van augustus 
zijn we ons gaan richten op het registreren van kinderen. Met nieuwe 
inschrijfformulieren en een aanbetaling die als schoolgeld zou dienen voor de 
eerste maand school (september)-Er zijn posters gemaakt, spandoeken 
opgehangen, alles om ouders op te roepen hun kinderen te registreren. En het 
hielp! We wilden graag dat 350 kinderen zich vooraf zouden registreren maar voor 
het einde van de maand was dat getal al ruim overschreden! 

september 
En toen werd het september en kondigde de regering van Congo geheel 
onverwacht aan dat het onderwijs vanaf nu gratis zou zijn. Heel goed nieuws 
natuurlijk, maar helaas hadden ze geen rekening gehouden met de enorme toeloop 
die dat veroorzaakte. En Classe moest alle aanbetalingen terugbetalen aan de 
ouders en naar al onze scholen kwamen wel 2x zoveel kinderen dan normaal. Soms 
tot wel 100 kinderen in één klaslokaal. 

pagina  van 11 15



Jaarverslag 2019

Dat was niet de meest ideale situatie om beter onderwijs te krijgen. Voorheen zaten 
al de leerlingen van onze scholen op een schoolbank met max 40 in een klas. Nu 
zaten er weer tientallen op de grond. Besloten werd om de situatie even aan te 
kijken en waar het kon toch een aantal dingen te verbeteren.  

Omdat Kimbwala de focus was van alle programma's, als onderdeel van het 
gezondheidsprogramma, kreeg de school nieuwe hygiënematerialen en wat 
schoonmaakmiddelen. Patrick, verantwoordelijk voor het hygiëneprogramma, heeft  
met de hulp van de schoolassistent de school goed voorbereid over hoe om te 
gaan met alle materialen en hoe de school hygiënisch te houden met al deze 
enorme aantallen kinderen. 

Andere dingen die we hebben gedaan om modelschool Kimbwala te verbeteren 
zijn: 
- Levering van banken 
- Bouw van het schoolhek 
- Schenking van kantoorbenodigdheden (inclusief een kledingkast en een plank) 
- Klas muren zijn opnieuw geverfd 
- Bouw van een gootsteen 
- Bouw van toiletten voor 8 deuren 
- Reconstructie van het deel van de ingestorte muur 
- De installatie van twee watertanks. 

Van 20 tot 23 september vonden er op Selembao 2 sessies plaats ten aanzien van 
communicatie over de Orange Foundation Wiki Challenge. 
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oktober 
Oktober was een zeer drukke maand voor Stichting En Classe. Bij Matonge maakten 
de leerlingen een liefdesbrief ter erkenning van hun leraren voor de verworven 
opleiding, en dat in het kader van de viering van “World Teacher Day” (5 oktober). 

- Van 7 tot 8 oktober zijn er op Selembao 2 twee dagen training gegeven over het 
gebruik van digitale tools aan 31 leraren als onderdeel van de uitvoering van het 
programma met Orange. 
- Vrijdag 11 oktober 2019 waren meer dan 300 geselecteerde studenten aanwezig 
evenals een tiental gasten, het lokale team van En Classe, leden van het Orange-
team tijdens de symbolische ceremonie van de tweede Digital School in de DRC, dit 
is EP 6 Selembao 2. 
- Op 15 oktober was het alweer Global Handwashing Day, iets wat we elk jaar vieren 
op al onze scholen. 
- En het hoogtepunt van oktober was toch wel ons eerste grote event om lokaal 
fondsen te werven en En Classe op de kaart te zetten. Hiervoor was een prachtige 
fototentoonstelling opgezet, "WILDISH GAMBIT" genaamd, door fotograaf Roberta 
Marroquin met de steun van Le Monde van de TMB-bank en haar culturele ruimte 
Le Monde de Flamboyants. De opening vond plaats op 31 oktober. Een primeur in 
zijn soort die En Classe introduceerde bij een nieuw publiek, potentiële donateurs, 
technische en financiële partners.  
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november 
Op 1 november 2019, tijdens haar verblijf in Kinshasa, ging de voorzitter van En 
Classe (Sylvia van den Brink, vergezeld van Michiel Ruiter, de technisch en 
bouwmanager van de stichting) met een grote donateur naar Selembao 2 en 
Kimbwala, om te kijken hoe de door de donateur gefinancierde projecten waren 
verlopen. Alles was naar tevredenheid, maar door het gratis onderwijs waren er 
onvoldoende klaslokalen dus wellicht dat er nog een vervolg project aan zit te 
komen.  

Verder is er hard gewerkt in november, aan de sensibilisatie van het handen wassen 
en aan de training van de hygiënebrigades evenals aan het opzetten van een 
efficiënt afvalbeheersysteem en een tweede toewijzing van bepaalde apparatuur 
van de hygiëne (Borstels, manden, pick-ups, zeep, handschoenen, kruiwagen) op de 
Modelschool. We hebben een leiderschapstraining gedaan op Kimwbala, de 
modelschool onder studenten en de leraren zijn opgeleid voor het werken met de 
tablets van Orange.  

december 
In december is voor het eerst de sceptic tank bij Kabinda geleegd. Verder hebben 
we nog wat onderhoud gedaan en begon de kerstvakantie al vroeg dit jaar.  
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Conclusie 
2019 was een geslaagd jaar, maar bracht ook veel onverwachte moeilijkheden met 
zich mee. Duizenden nieuwe leerlingen hadden nog nooit gehoord van handen 
wassen en toiletgebruik en op de grond zitten is ook niet alles.  

Ook is het voor En Classe een dilemma: want willen we wel meer schoolbanken 
laten maken zodat alle leerlingen kunnen zitten? Want dan lijkt het net of we 
instemmen met 80 kinderen in 1 klaslokaal. Wat leer je dan?  

En Classe wordt wel echt elk jaar professioneler. We hebben meer apparatuur in het 
kantoor, kunnen presentaties houden nu met de projector. Giovanni heeft de 
vergaderingen steviger in de hand, de functioneringsgesprekken etc etc. 

Vol goede moed, nieuwe ideeën en inspiratie gaan we op naar 2020! 
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