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Voorwoord	

Ik	geloof	dat	ik	elk	jaar	als	ik	het	jaarverslag	schrijf	begin	met	nagenoeg	dezelfde	zin:	“het	was	weer	een	
succesvol	jaar	voor	En	Classe”	.	En	dat	was	ook	in	2017	weer	het	geval.	Want	voor	En	Classe	betekent	
“succesvol”	zijn	dat	we	weer	voor	veel	Congolese	kinderen	hun	kansen	op	een	betere	toekomst	hebben	
kunnen	vergroten.	En	ook	dat	we	het	lokale	team	weer	veel	sterker	en	stabieler	hebben	kunnen	maken.	
En	ook	dat	we	genoeg	financiële	middelen	hadden	om	alles	wat	we	wilden	doen,	te	doen.	En	ook	dat	
we	een	fantasJsch	10-jarig	bestaan	hebben	gevierd	in	de	Heineken	Experience	in	april	2017.		

En	toch	voelt	het	dit	jaar	anders.	Omdat	de	situaJe	in	de	DemocraJsche	Republiek	Congo	zo	zorgelijk	
is.	Eind	2016	zaten	de	twee	termijnen	voor	Kabila	als	president	erop,	maar	heeS	hij	besloten	niet	af	te	
treden.	Dit	zorgde	in	heel	2017	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	
demonstraJes	 worden	 met	 geweld	 de	 kop	 ingedrukt	 en	 zo	 zijn	 al	 Jentallen	 doden	 en	 gewonden	
gevallen.	Op	dit	soort	momenten	wordt	het	land	volledig	van	internet	afgesloten	en	lijkt	het	leven	even	
sJl	te	staan.	De	straten	zijn	leeg,	en	scholen	en	winkels	zijn	gesloten.	Op	die	momenten	heb	ik	ook	geen	
contact	met	ons	locale	En	Classe	team.	Ik	merk	pas	als	de	eerste	whats	appjes	weer	binnenkomen	dat	
mijn	team	veilig	is	(en	weer	online).	De	verwachJng	is	dat	er	nog	veel	demonstraJes	zullen	volgen	om	
Kabila	 uiteindelijk	 te	 dwingen	 af	 te	 treden.	 En	 dat	 is	 ook	 de	 reden	 dat	 ik	 in	 2017	 helaas	 niet	 naar	
Kinshasa	 kon	 gaan.	 Met	 pijn	 in	 mijn	 hart	 moest	 ik	 keer	 op	 keer	 thuisblijven	 terwijl	 de	 reis	 wel	 al	
helemaal	geboekt	was	omdat	de	situaJe	toch	te	onveilig	was.		

Na	het	lezen	van	bovenstaande	zal	het	niet	als	een	verrassing	komen	dat	het	vaak	heel	moeilijk	is	om	
ons	werk	te	doen.	En	juist	daarom	ben	ik	zo	ongelooflijk	trots	op	ons	lokale	team!	In	een	zeer	rumoerig	
jaar,	 voor	 het	 eerst	 zonder	 expats	 om	 hen	 dagelijks	 te	 begeleiden,	 hebben	 ze	 prachJge	 resultaten	
bereikt.	En	onze	hulp	is	harder	nodig	dan	ooit.	Want	meer	dan	ooit	beseffen	we	dat	het	goed	opleiden	
van	jongeren	één	van	de	belangrijkste	dingen	is,	om	verandering	te	bewerkstelligen.	

Op	 de	 volgende	 bladzijden	 leest	 en	 ziet	 u	 wat	 En	 Classe	 in	 2017	 allemaal	 heeS	 gedaan.	 Zoals	
gebruikelijk	begint	het	 jaarverslag	met	“En	Classe	 in	het	kort”,	ons	 team,	de	scholen	en	wordt	 in	het	
kort	onze	financiële	situaJe	uitgelegd.	We	sluiten	af	met	een	“van	maand-tot-maand”-	overzicht.	Laat	u	
zich	niet	afschrikken	door	het	aantal	pagina’s;	dit	verslag	staat	boordevol	foto’s!	

Voor	vragen	kunt	u	alJjd	e-mailen	naar	info@enclasse.org.	

Namens	En	Classe,	

Sylvia	van	den	Brink		
oprichter	en	voorzider	
En	Classe	NL	en	En	Classe	USA	
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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	DemocraJsche	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	2J	jaar	een	verschrikkelijke	burgeroorlog,	die	al	aan	ruim	J	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,	ziden	ze	vaak	op	de	grond	in	
vervallen	 schoolgebouwen.	 Ze	 leren	 lezen	 en	 schrijven	met	 verouderde	middelen	 en	methoden.	 En	
Classe	vindt	dat	deze	situaJe	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	 toileden	 en	 de	 aanleg	 van	 stromend	 water	 en	 elektriciteit.	 De	 volgende	 stap	 is	 het	
verbeteren	 van	 de	 kwaliteit	 van	 het	 onderwijs	 door	 de	 implementaJe	 van	 diverse	 educaJeve	
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.	

Elke	dona.e	wordt	drie	keer	gebruikt	

1)	En	Classe	creëert	jaar	in	jaar	uit	Jentallen	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	 gemoJveerder	 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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De	scholen	
In	Congo	delen	de	meeste	scholen	een	schoolgebouw.	Zo	komt	het	dat	eind	2017	En	Classe	ach6en	
scholen	helpt,	verdeeld	over	acht	locaJes	in	Kinshasa.	’s	Ochtends	maakt	de	ene	school	gebruik	van	de	
faciliteiten	 en	 ’s	 middags	 de	 andere.	 Elke	 school	 heeS	 zijn	 eigen	 direcJe	 en	 eigen	 lerarenteam.	 In	
onderstaand	overzicht	 staan	de	namen	en	groode	van	onze	 locaJes,	 zodat	direct	gezien	kan	worden	
hoeveel	kinderen	er	bereikt	worden	met	de	programma’s	die	En	Classe	uitvoert	op	de	scholen.	

Het	team	
En	 Classe	 heeS	 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	 communicaJe	 verloopt	 voornamelijk	 via	 Whats	 App	 (bellen	 en	 teksten)	 en	 email.	 Michiel	 is	
hoofdzakelijk	verantwoordelijk	voor	alles	wat	te	maken	heeS	met	infrastructuur	en	hard-en	soSware.	
Sylvia	 stuurt	 het	 locale	 team	 aan	 op	 het	 gebied	 van	 financiën,	 partnerships,	 en	 de	 uitvoering	 en	
implementaJe	van	alle	educaJeve	programma’s.		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	funcJe	
houdt	in	dat	ze	bijna	elke	dag	acJef	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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Financieel	nieuws	
Ook	in	financieel	opzicht	gaat	2017	de	boeken	in	als	een	goed	jaar.	We	hebben	in	2017	eigenlijk	veel	
duidelijker	dan	voorheen	twee	geldstromen	gecreëerd.	Eén	om	de	vaste	kosten	per	maand	te	dekken	
en	de	ander	om	alle	projecten	en	programma’s	mee	uit	te	voeren.	Het	bijzondere	is	dat	de	vaste	kosten	
gedekt	worden	door	onze	vaste	 inkomsten.	 In	2017	heeS	En	Classe	haar	Jenjarig	bestaan	gevierd	en	
hadden	we	als	doel	 veel	meer	 “Jentjesleden”	aan	ons	 te	binden.	En	dat	 is	gelukt!	Tientjesleden	zijn	
mensen	die	En	Classe	een	warm	hart	toedragen	en	die	elke	maand	een	vast	bedrag	doneren,	de	meeste	
een	Jentje,	maar	er	zijn	ook	mensen	die	vijf	of	zelfs	vijSig	Jentjes	per	maand	geven.	En	al	deze	Jentjes	
dekken	dus	exact	de	vaste	kosten	per	maand.	De	vaste	kosten	bestaan	met	name	uit	de	salariskosten	
van	het	 lokale	team,	hun	gezondheidsverzekering	en	de	huur	van	ons	(kleine)	kantoortje	 in	Kinshasa.	
Totaal	is	dit	ruim	2.000	Euro	per	maand,	jaartotaal	25.000	Euro.		

Deze	verdeling	zorgt	er	ook	voor	dat	we	bij	de	fondsenwerving	oprecht	kunnen	zeggen	dat	vrijwel	100%	
van	de	aanvraag	rechtstreeks	ten	goede	komt	aan	het	project	waar	we	het	geld	voor	aanvragen.	Er	blijS	
dus	echt	niets	aan	de	strijkstok	hangen.		

In	 2017	 hebben	 we	 225.000	 Euro	 geïnvesteerd,	 waarvan	 11.500	 Euro	 aan	 organisaJekosten	 is	
uitgegeven.	 Dat	 is	 iets	 hoger	 dan	 normaal	 vanwege	 de	 viering	 van	 het	 10-jarig	 bestaan	 en	 een	
noodzakelijke	ziekenhuisopname	en	operaJe	van	één	van	onze	medewerkers	in	Congo.	Desalniedemin	
geeS	En	Classe	nog	steeds	maar	5%	van	de	donaJes	uit	aan	niet	direct	aan	de	projecten	toewijsbare	
kosten.	Een	heel	laag	percentage,	wat	in	2018	naar	verwachJng	weer	lager	zal	zijn.	
		
Zoals	 elk	 jaar	 is	 de	 verhouding	 tussen	 infrastructuur	 en	programma’s	 ongeveer	 80/20.	 ConstrucJe	 is	
relaJef	duur	maar	de	basis	voordat	begonnen	kan	worden	met	het	implementeren	van	de	educaJeve	
programma’s.	De	komende	 jaren	 zal	deze	verhouding	voor	het	eerst	 langzaam	veranderen	omdat	op	
bijna	alle	En	Classe	scholen	inmiddels	de	basisvoorzieningen	aanwezig	zijn	en	we	verder	kunnen	gaan	
bouwen	aan	de	kwaliteit	van	het	onderwijs.	

De	(verkorte)	jaarrekening	2017	is	te	vinden	in	bijlage	2	op	pagina	.20.		
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2017	van	maand	tot	maand:	

januari	
De	tweede	fase	bij	Selembao	2,	bestaande	uit	de	bouw	van	8	nieuwe	klaslokalen	en	twee	kantoortjes	
was	eind	2016	al	van	start	gegaan,	maar	ging	gewoon	door	Jjdens	en	na	de	kerstvakanJe	om	de	school	
zo	snel	mogelijk	te	kunnen	openen.		

Het	lokale	team	had	een	zeer	leerzame	teambuilding-dag	in	de	prachJge	Botanische	tuin	van	Kinshasa.	
Ze	hebben	niet	alleen	alles	geleerd	over	belangrijke	bomen	en	planten,	maar	ook	les	gekregen	op	het	
gebied	 van	 erosie,	 één	 van	 de	 grootste	 problemen	 waar	 onze	 scholen	 mee	 kampen.	 We	 hebben	
besloten	deze	excursie	aan	ons	extra	onderwijsprogramma	toe	te	voegen	wan	eigenlijk	zouden	we	met	
alle	kinderen	van	onze	scholen	hier	een	keer	naar	toe	willen.		

De	leraren	van	Kamina	beginnen	aan	hun	lerarentraining	die	wordt	gegeven	door	onze	partner	AFEC.	Ze	
leren	beter	lesgeven	met	wat	modernere	lesméthodes.	Ook	leren	ze	educaJef	materiaal	te	maken	met	
zeer	eenvoudige	hulpmiddelen	Het	is	de	eerste	keer	dat	we	samenwerken	met	AFEC,	een	verfrissende	
Congolese	organisaJe	met	goed	getrainde	opleiders.		

Op	 Kimbwala	 zijn	 de	 laatste	 voorbereidingen	 getroffen	 om	 te	 beginnen	 met	 het	 digitale	 lees-
programma.	Het	“Mfumu	Buku	toneelstuk	is	weer	opgevoerd	in	elke	klas,	de	speciale	kast	geïnstalleerd,	
de	tablets	klaar	gemaakt	en	de	leraren	opgeleid.		
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februari	
In	februari	is	begonnen	met	het	organiseren	van	de	op	handen	zijnde	viering	van	het	10-jarig	bestaan.,	
zowel	 in	 Nederland	 als	 in	 Kinshasa.	 Brainstormsessies	 in	 ons	 kleine	 kantoortje	met	 het	 lokale	 team	
leveren	hele	leuke	ideeën	op	over	hoe	deze	mijlpaal	te	gaan	vieren	op	onze	scholen	met	de	leerlingen	
en	 leraren.	Wat	 is	 het	 doel	 van	 de	 viering?	 Besloten	wordt	 om	 En	 Classe	 bekender	 te	maken	 in	 de	
omgeving	van	de	school	door	middel	van	een	optocht.	Ook	maken	we	een	folder	van	elke	En	Classe-
school	die	uitgedeeld	kan	worden.	

Ondertussen	gaat	het	gewone	werk	natuurlijk	door.	Op	Selembao	2	worden	honderden	schoolbanken	
afgeleverd	en	er	wordt	flink	gelezen	op	Kimbwala,	Matonge,	Lukunga	en	Kapini.		
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maart	
In	de	eerste	week	van	maart	is	het	zover:	het	eerste	schoolreisje	naar	de	Botanische	tuin	met	de	school	
van	PaJence,	Selembao	1.	40	kinderen	van	groep	8	gaan	er	hun	kennis	bijspijkeren.		

Het	is	geweldig	om	te	zien	hoe	dingen	die	wij	de	leraren	vertellen	ook	echt	in	prakJjk	worden	gebracht:	
Zo	hebben	ze	op	Matonge	gras	geplant	om	erosie	te	voorkomen,	worden	er	rollenspelen	gedaan	Jjdens	
de	 leeslessen	 (geweldig	 toch,	die	 kinderen	met	een	doek	op	hun	hoofd	beelden	 twee	dieren	uit)	 en	
maken	sommige	leraren	met	veel	plezier	hun	eigen	lesmateriaal.	

Op	17	maart	vieren	we	op	de	eerste	school	ons	10-jarig	bestaan.	Een	beetje	aan	de	vroege	kant,	maar	
zo	 kon	 het	 gecombineerd	 worden	met	 de	 officiële	 launch	 van	 de	 digitale	 bibliotheek.	 Het	 was	 een	
geweldig	feest!	Helaas	gaat	het	op	28	maart	echt	mis	in	Kinshasa.	Veel	onrust	op	straat,	kinderen	gaan	
niet	naar	school	en	er	stort	een	stuk	muur	in	bij	Matonge. 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april	
Op	 Kimbwala	 worden	 tegelvloeren	 gelegd,	 de	 leraren	 van	 Kamina	 ronden	 hun	 lerarentraining	 af	 en	
Selembao	2	 is	 klaar!	Wat	een	prachJge	 school	 is	het	 geworden!	De	viering	 van	ons	10-jarig	bestaan	
combineren	we	daar	met	de	inauguraJe	van	de	school.	Eigenlijk	staat	de	maand	april	verder	geheel	in	
het	 teken	 van	 de	 viering	 van	 ons	 10-jarig	 bestaan,	 zowel	 in	 Nederland	 als	 in	 Kinshasa.	 Op	 nog	 drie	
andere	scholen	wordt	een	feestelijke	optocht	gehouden,	is	er	muziek	en	wat	te	eten	en	te	drinken	voor	
alle	 kinderen	 en	 genodigden.	 In	 Amsterdam,	 in	 de	 Heineken	 Experience	 komen	 er	 ruim	 250	 gasten	
luisteren	naar	een	presentaJe,	kijken	naar	een	video	(10	jaar	En	Classe	in	3	minuten)	en	genieten	van	
een	cabaret	voorstelling,	met	een	drankje	in	de	hand.	Een	zeer	memorabele	avond.	Drie	dagen	na	het	
feest	zouden	alle	5	En	Classe	oprichters	afreizen	naar	Kinshasa.	Helaas	gooien	ongeregeldheden	roet	in	
het	eten	en	moeten	alle	feesten	in	Kinshasa	afgelast	worden.		
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mei	
In	mei	.staan	we	sJl	bij	het	10-jarig	bestaan	op	al	onze	andere	scholen.	Kinderen	doen	toneelstukjes	en	
bijna	 elke	 school	 heeS	 een	 En	 Classe	 lied	 gemaakt.	 En	 Classe	 komt	 op	 TV	 in	 Congo	 en	 onze	 lokale	
naamsbekendheid	 groeit	 aanzienlijk.	Op	Kamina	 hebben	 ze	 een	 schooltuin	 gecreëerd	 en	 deze	wordt	
gebruikt	om	kinderen	van	alles	te	leren	over	het	verbouwen	van	voedsel.	Een	mooi	voorbeeld	van	een	
prakJjkles!	Ebola	steekt	weer	de	kop	op	en	we	besluiten	met	behulp	van	een	Unicef	poster	voorlichJng	
te	geven	over	Ebola	op	de	scholen.	PaJence,	één	van	onze	 lokale	medewerkster,	ontdekt	dat	 ze	een	
cyste	heeS	in	haar	buik	en	ze	voelt	zich	uiteraard	niet	goed.	Ze	gaat	een	medisch	traject	in,	wat	later	
blijkt	te	resulteren	in	een	operaJe	(zie	december).	  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juni	
Sinds	 een	 jaar	 zijn	 we	 op	 Kapini	 bezig	 met	 een	 buurtcomité	 dat	 ons	 moet	 gaan	 helpen	 met	 het	
bestrijden	van	de	erosie.	We	leren	hen	hoe	erosie	ontstaat	en	wat	ze	er	zelf	aan	kunnen	doen	om	dit	te	
voorkomen.	Geen	core-business	van	En	Classe	maar	wel	noodzakelijk.	We	hebben	namelijk	voldoende	
geld	om	nieuwe	toiletgebouwen	te	bouwen,	maar	als	er	niets	aan	de	erosie	gedaan	wordt,	is	het	zonde	
van	de	investering.	Selembao	1	wordt	voorzien	van	een	trodoir	en	plantenbakken,	ook	om	erosie	tegen	
te	 gaan.	 Op	 Kamina	 ontvangen	 ze	 eindelijk	 alle	 nieuwe	 meubeltjes	 en	 het	 lesmateriaal	 voor	 de	
kleuterschool.	We	gaan	het	project	“schooltuinen”	uitbreiden	naar	andere	scholen	en	daarvoor	werken	
we	samen	met	College	de	Savoir,	een	school	waar	de	kinderen	deze	kennis	al	hebben	en	deze	delen	
met	onze	leerlingen	en	leraren.	De	examens	gaan	van	start	en	eind	juni	zit	het	schooljaar	2016-2017	er	
alweer	op.	De	meeste	scholen	organiseren	een	soort	voetbalwedstrijd	op	de	laatste	schooldag..	
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juli	
Omdat	de	scholen	dicht	zijn,	 is	 juli	voor	En	Classe	een	goede	maand	om	onderhoud	uit	te	voeren	op	
scholen	 en	 om	 de	 leesclub	 voor	 te	 bereiden	 die	 de	 hele	 maand	 augustus	 gaat	 plaatsvinden.	 Bij	
Selembao	worden	in	elk	klaslokaal	de	tegelvloeren	gelegd.	Voordat	de	Aide	Scolaires	twee	weekjes	vrij	
zijn,	hebben	we	eerst	nog	een	uitgebreide	evaluaJe-vergadering.	Op	de	meeste	scholen	begint	eind	juli	
de	inschrijving	alweer	voor	het	nieuwe	schooljaar.	Elke	school	heeS	een	flyer	met	informaJe	over	hun	
school	die	ze	aan	alle	leerlingen	hebben	uitgedeeld	om	zo	meer	kinderen	naar	school	te	krijgen.		
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augustus	
Dit	 is	 het	derde	 jaar	dat	er	de	hele	maand	augustus	 gelezen	kan	worden	op	onze	 scholen.	Kinderen	
hebben	wel	 vakanJe,	maar	 gaan	 uiteraard	 niet	 op	 vakanJe.	 Ze	 vervelen	 zich	 erg	 dus	 de	 opkomst	 is	
enorm!	 De	 leraren	 werken	 vrijwillig	 mee	 en	 ontvangen	 alleen	 een	 kleine	 vergoeding	 voor	 hun	
transportkosten.	 Dit	 jaar	 hebben	we	 voor	 het	 eerst	 een	 koekje	 voor	 elk	 kind.	 Na	 een	 aantal	 dagen	
beginnen	we	ons	af	te	vragen	of	de	groten	getale	kinderen	komen	om	te	(leren)	lezen	of	vanwege	het	
koekje.	…Deze	maand	is	ook	eindelijk	onze	“Theory	of	Change”	klaar.	Een	model	van	1	pagina	waarin	
precies	staat	hoe	alles	wat	we	doen	ook	daadwerkelijk	bijdraagt	aan	onze	missie.			
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september	
De	verbouwing	van	Selembao	is	helemaal	klaar:	trodoir	met	bloembakken,	nieuwe	tegelvloeren	en	een	
nieuwe	 watertank.	 Door	 ongeregeldheden	 komt	 het	 nieuwe	 schooljaar	 pas	 half	 september	 echt	 op	
gang,	maar	het	goede	nieuws	is	dat	er	naar	aanleiding	van	de	leesclub	echt	veel	nieuwe	inschrijvingen	
zijn!	Ook	krijgen	we	het	voor	elkaar	dat	een	groepje	door	ons	geselecteerde	kinderen	van	verschillende	
scholen	 mee	 mag	 doen	 aan	 verschillende	 workshops	 over	 de	 rechten	 van	 kinderen.	 Ze	 hebben	
ontzedend	 veel	 geleerd	 en	 dit	 op	 hun	 eigen	 school	 aan	 de	 andere	 kinderen	 gepresenteerd.	 Meer	
posiJef	nieuws	krijgen	we	van	een	grote	donateur	als	blijkt	dat	onze	aanvraag	om	Kabinda	te	renoveren	
is	goedgekeurd.	.	
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oktober	
Michiel	krijgt	het	voor	elkaar	om	naar	Kinshasa	af	te	reizen	om	de	grote	aanstaande	verbouwing	van	
Kabinda	 voor	 te	 bereiden	 met	 Ross	 en	 Sylvain.	 Een	 officieel	 contract	 met	 de	 schoolleiding	 wordt	
getekend	 om	 zo	 ieders	 verantwoordelijkheden	 te	 verduidelijken.	 Op	 Kapini	 is	 eindelijk	 het	
handenwasstaJon	klaar	en	stroomt	er	voor	het	eerst	ooit	water	uit	de	kraan!	Op	Lukunga	hebben	ze	te	
kampen	met	veel	criminaliteit	en	komen	ze	zelf	met	een	oplossing	om	hun	kranen	te	beschermen:	een	
stevige	metalen	bak	die	elke	avond	over	de	kranen	geplaatst	wordt..		
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november	
Om	twee	verschillende	redenen	hebben	we	er	dit	jaar	voor	gekozen	om	World	Toilet	Day	te	vieren	(19	
november)	 in	plaats	 van	Global	Handwashing	Day	 (15	oktober).	Omdat	de	kinderen	pas	 zo	 laat	naar	
school	 kwamen,	was	 half	 oktober	 te	 vroeg	 in	 het	 schoolseizoen.	 De	 andere	 reden	 is	 dat	 de	meeste	
kinderen	 op	 onze	 scholen	 al	 drie	 keer	 GHD	 hebben	 gevierd	 en	 we	 ons	 nu	 wilden	 focussen	 op	
toiletgebruik	en	hygiene.	En	dat	is	uiteraard	inclusief	handen	wassen,	dus	twee	vliegen	in	één	klap.	We	
werken	weer	 samen	met	Marsavco	die	 alle	 scholen	 voorziet	 van	de	beste	 schoonmaakmiddelen.	De	
verbouwing	op	Kabinda	gaat	gestaag	door	en	we	repareren	“en	passant”	Jentallen	oude	schoolbanken.		
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december	
Zo	vlak	voor	de	kerstvakanJe	zijn	alle	directeuren	van	de	scholen	geslaagd	voor	een	speciaal	voor	hen	
ontwikkelde	leiderschapstraining	van	12	zaterdagen	achter	elkaar.	En	Classe	investeert	veel	Jjd	en	geld	
in	 het	 verbeteren	 van	 het	 school	 management	 omdat	 we	 hebben	 gemerkt	 dat	 verandering	 alleen	
mogelijk	is	onder	goed	leiderschap.	PaJence	wordt	eindelijk	geopereerd	en	maakt	het	gelukkig	goed..	
Op	de	laatste	schooldag	wordt	er	op	sommige	scholen	een	voetbal	toernooi	gespeeld	door	de	meisjes	
en	 wordt	 de	 kerstnieuwsbrief	 verstuurd	 naar	 al	 onze	 donateurs	 met	 een	 kort	 overzicht	 van	 het	
afgelopen	jaar.	Het	werk	op	Kabinda	gaat	gewoon	door	Jjdens	de	kerstvakanJe	zodat	de	kinderen	zo	
snel	mogelijk	hun	nieuwe	klaslokalen	in	gebruik	kunnen	gaan	nemen.		
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Bijlage	1:	Algemene	informaJe	
SJchJng	 En	 Classe	 (hierna	 En	 Classe)	 is	 op	 16	 november	 2007	 opgericht	 voor	 onbepaalde	 Jjd	 en	
gezeteld	 in	 Amsterdam.	 Op	 14	 december	 2007	 heeS	 En	 Classe	 een	 ANBI	 (Algemeen	 Nut	 Beogende	
Instelling)	status	gekregen	van	de	belasJngdienst.	

Uit	de	oprichJngsakte:	

De	s6ch6ng	stelt	zich	ten	doel	het	duurzaam	verbeteren	van	de	onderwijsfaciliteiten	op	scholen	in	het	
algemeen,	 en	 in	het	bijzonder	op	basisscholen	gelegen	 in	Kinshasa,	hoofdstad	 van	de	Democra6sche	
Republiek	 Congo	 en	 voorts	 al	 hetgeen	met	 een	 en	 ander	 rechtstreeks	 of	 zijdelings	 verband	 houdt	 of	
daartoe	bevorderlijk	kan	zijn,	alles	in	de	ruimste	zin	van	het	woord.	

De	sJchJng	drijS	geen	onderneming	en	heeS	geen	winstoogmerk.		

Het	 vermogen	van	de	 sJchJng	 zal	 gevormd	worden	door	het	bij	 oprichJng	afgezonderde	vermogen,	
donaJes,	subsidies,	schenkingen,	erfstellingen	en	legaten,	inkomsten	uit	acJviteiten	van	de	sJchJng	en	
alle	andere	verkrijgingen	en	baten.		

En	Classe	bestond	op	31	december	2017	uit	de	volgende	bestuursleden:	

-	 Sylvia	van	den	Brink,	voorzider	
-	 Natascha	Lammerts	van	Bueren-Geraedts,	secretaris	
-	 Hester	Neppelenbroek,	penningmeester	
-	 Irma	Rijsenbrij-Menger,	lid	
-	 Fleur	Brinkerink-Messer,	lid	

Op	9	april	2012	is	En	Classe	USA	opgericht	voor	onbepaalde	Jjd	en	gezeteld	in	Rye,	New	York,	USA.	Op	
23	juli	2013	heeS	En	Classe	USA	de	belasJngvrije	status	in	de	US	(J01c3)	verkregen.	

En	Classe	USA	had	op	31	december	2017	de	volgende	bestuursleden	:	
	 	

-	 Sylvia	van	den	Brink,	voorzider	
-	 Sandra	van	Boetzelaer,	secretaris	
-	 Liz	Ahrens,	penningmeester		
	-	 Claudia	Lepore,	lid	 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Bijlage	2:	Verkorte	jaarrekening	

Balans	

Toelich.ng	op	de	balans 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Staat	van	baten	en	lasten	

Toelich.ng	op	staat	van	baten	en	lasten
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