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Voorwoord	
Voor	de	Democra5sche	Republiek	Congo	was	2018	weer	een	rumoerig	en	onrus5g	jaar	met	name	in	de				
de	 sociaal-poli5eke	 context	 van	 het	 land.	 En	 Classe	 heeE	 zich	 echter	 goed	 kunnen	 handhaven	 en	 is	
onverminderd	doorgegaan	met	het	 verbeteren	 van	het	onderwijs	 in	 Kinshasa	en	het	 implementeren	
van	haar	vier	programma’s.	

Het	 doel	 van	 En	 Classe	 is	 nog	 steeds	 onveranderd:	 verbeteren	 van	 het	 onderwijs	 in	 Congo	 zodat	
kinderen	een	kans	hebben	op	een	betere	toekomst.	En	Classe	heeE	nu	vier	programma’s	op	18	scholen	
en	al	meer	dan	15.000	kinderen	ondersteund.		

En	Classe	heeE	inmiddels	5en	medewerkers:	zeven	Congolese	medewerkers	 in	Kinshasa	die	voor	hun	
werk	een	bescheiden	salaris	ontvangen,	en	drie	“interna5onale”	Nederlanders	die	geheel	vrijwillig	hun	
5jd	en	kennis	aanwenden.	Michiel	vanuit	Parijs,	Joris	vanuit	België	en	Sylvia	vanuit	Mexico/Singapore.		

Op	de	volgende	bladzijden	 leest	en	 ziet	u,	na	wat	algemene	 informa5e	 in	het	 kort,	wat	En	Classe	 in	
2018	allemaal	heeE	gedaan:	van	het	bezoek	aan	Kinshasa	door	de	voorziYer	 in	maart	tot	de	training	
van	 leraren	 van	 Selembao	 II,	 de	 gebruikelijke	 vieringen	 (Global	 Handwashing	 Day,	World	 Toilet	 Day,	
World	 Teachers	 Day,	 etc.),	 de	 lancering	 van	 de	 eerste	 studentenbibliotheek	 "Home	 Library",	 de	
leesclubs	5jdens	de	zomervakan5e	en	nog	zoveel	andere	ac5viteiten.	

De	grootste	eye	-	opener	was	misschien	wel	dat	we	ons	in	oktober	2018	realiseerden	dat	onze	scholen	
echt	aanzienlijk	verbeteren,	maar	dat	we	na	12	jaar	hard	werken	toch	nog	geen	enkele	school	hadden	
die	er	precies	uitziet	zoals	we	zouden	willen.	Daarom	hebben	we	besloten	om	ons	in	2019	meer	op	één	
school	te	concentreren,	om	zo	een	‘En	Classe”	modelschool	te	creëren.	

We	 spreken	 onze	 dank	 uit	 aan	 onze	 donoren	 door	 wie	 al	 deze	 ac5viteiten	 mogelijk	 zijn	 gemaakt.	
Dankzij	hun	dona5es	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	heeE,	kunt	u	ons	schrijven	op	info@enclasse.org	

Namens	En	Classe,	

Pa#ence	Issa	Mudumbula	Biba	
Aide	Scolaire	en	verantwoordelijk	voor	lokale	partnerships	en	fondsenwerving		

Note:	dit	jaar	is	het	de	eerste	keer	dat	het	lokale	team	het	jaarverslag	heeE	gemaakt.	Deze	Nederlandse	
versie	is	een	vertaling	uit	het	frans.	  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Onze	scholen	

In	Congo	delen	de	meeste	scholen	een	schoolgebouw.	Zo	komt	het	dat	eind	2018	En	Classe	ach3en	
scholen	helpt,	verdeeld	over	acht	loca5es	in	Kinshasa.	’s	Ochtends	maakt	de	ene	school	gebruik	van	de	
faciliteiten	 en	 ’s	 middags	 de	 andere.	 Elke	 school	 heeE	 zijn	 eigen	 direc5e	 en	 eigen	 lerarenteam.	 In	
onderstaand	overzicht	 staan	de	namen	en	grooYe	van	onze	 loca5es,	 zodat	direct	gezien	kan	worden	
hoeveel	kinderen	er	bereikt	worden	met	de	programma’s	die	En	Classe	uitvoert	op	de	scholen.	
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Het	team		

En	 Classe	 heeE	 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	 communica5e	 verloopt	 voornamelijk	 via	 Whats	 App	 (bellen	 en	 teksten)	 en	 email.	 Michiel	 is	
hoofdzakelijk	verantwoordelijk	voor	alles	wat	te	maken	heeE	met	infrastructuur	en	hard-en	soEware.		
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	
implementa5e	van	alle	educa5eve	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	func5e	
houdt	in	dat	ze	bijna	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.	
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2018	van	maand	tot	maand:	
Op	de	volgende	pagina's	staat	kort	per	maand	beschreven	wat	En	Classe	onder	andere	gedaan	heeE	in	
2018.	Het	is	absoluut	geen	volledig	overzicht,	het	geeE	alleen	een	idee	van	wat	er	is	bereikt.	

januari	
Het	weer-naar-school-gaan	 na	 een	 vakan5e	 is	 elke	 jaar	weer	 een	 hele	 uitdaging.	Heel	 raar	 voor	 ons	
Nederlanders	natuurlijk.	Immers;	als	de	vakan5e	is	afgelopen,	ga	je	weer	naar	school	of	werk.	Helaas	in	
Congo	 duurt	 het	 meestal	 een	 maand	 voordat	 iedereen	 weer	 in	 de	 schoolbanken	 zit.	 Gebrek	 aan	
financiele	middelen	liggen	hier	aan	ten	grondslag	want	er	moet	schoolgeld	betaald	worden	en	dat	lukt	
meestal	niet	na	de	kerstvakan5e.	

Van	8	tot	30	 januari	2018	werden	studenten,	hun	ouders	en	 leraren	bewust	gemaakt	van	het	belang	
van	 terugkeer	naar	 school	 in	 de	 eerste	week	 van	het	 nieuwe	 schooljaar	 om	het	 aantal	 studenten	 te	
bereiken	zodra	de	lessen	worden	hervat.		Het	ging	nog	niet	helemaal	goed,	maar	er	ontstond	zeker	een	
plan	om	te	gaan	uitvoeren	na	de	zomervakan5e.	Verder	lag	de	focus	op	het	herhalen	van	de	kennis	van	
het	hygiene	programma.		

februari	
De	maand	februari	werd	weer	meer	gekenmerkt	door	de	lerarentrainingen	en	met	name	de	follow	up	.	
Bijvoorbeeld,	elke	vrijdag	ging	er	een	team	van	En	Classe	en	soms	ook	het	AFEC	team	naar	Kamina	als	
onderdeel	van	de	monitoring	en	evalua5e	van	leraren.		

Op	KIMBWALA,	hebben	we	37	speciaal	voor	En	CLasse	ontworpen	wind/licht/regenschermen	geplaatst	
boven	de	bestaande	ramen.	Ook	hebben	we	veel	schoolbanken	gerepareerd.	
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maart	
In	 maart	 was	 het	 weer	 5jd	 voor	 een	 bezoek	 aan	 Kinshasa	 door	 Sylvia	 van	 den	 Brink.	 Alle	 scholen	
werden	bezocht	en	met	name	het	contact	met	het	lokale	team	staat	al5jd	centraal.	Dit	keer	werd	Sylvia	
vergezeld	door	Roberta,	 een	vriendin	uit	Mexico	en	professioneel	 fotografe.	 Tijdens	dit	 bezoek	werd	
Kabinda	officieel	heropend	met	een	waanzinnig	feest.	De	school	ziet	er	nu	echt	fantas5sch	uit	na	een	
gigan5sche	verbouwing.	

In	maart	hebben	we	vrijwel	bij	elke	school	veel	gras	geplant	om	zo	de	strijd	tegen	erosie	te	winnen.		

Een	 ander	 hoogtepunt	 van	 maart	 was	 de	 lancering	 van	 het	 project	 "Home	 Library"	 op	 Kabinda	 als	
onderdeel	van	het	leesprogramma	om	het	leesniveau	van	de	kinderen	te	verhogen.		

april	
De	 maand	 april	 was,	 in	 verband	 met	 de	 paasvakan5e,	 een	 korte	 werkmaand,	 waarbij	 er	 niet	 echt	
hoogtepunten	 te	 noemen	 zijn.	 Alle	 Aid	 Scolaires	 waren	 elke	 dag	 op	 onze	 scholen,	 hielpen	 met	 de	
implementa5e	van	al	onze	programma’s,	(hygiene,	lezen,	lerarentraining).	Onze	vaste	aannemer	heeE	
zijn	 rondjes	 gemaakt	 langs	 alle	 scholen	 om	 een	 plan	 te	 maken	 waar	 we	 ons	 op	 het	 gebied	 van	
renoveren	het	beste	op	kunnen	gaan	richten	5jdens	de	zomervakan5e.	

 

pagina	 	van	7 11



	 	 Jaarverslag	2018

mei	
Gek	genoeg	is	mei	opeens	al	“bijna	het	eind	van	het	jaar”,	omdat	er	in	juni	meestal	examens	zijn	en	wij	
wij	niet	 zoveel	kunnen	organiseren	op	de	scholen.	Dus	dat	betekent	vol	gas	met	de	voorbereidingen	
voor	de	zomer-leesclub	en	ook	hebben	we	ons	plan	gedeeld	met	de	scholen	ten	aanzien	van	het	“na	de	
zomer	 zo	 snel	mogelijk	 alle	 kinderen	weer	 op	 school	 zien	 te	 krijgen”.	 	 Het	 plan	 is	 dat	 er	 een	 soort	
wedstrijd	 is	 tussen	 alle	 En	 Classe	 scholen.	De	 school	 die	 procentueel	 gezien	 de	meeste	 kinderen	 op	
school	heeE	(dus	aanwezig	in	de	klas,	niet	alleen	maar	geregistreerd	op	papier)	 	in	de	eerste	week	na	
de	zomervakan5e,		krijgt	500	US$	voor	de	school.	De	tweede	prijs	is	250	en	de	derde	100.	Ook	hebben	
we	een	klein	onderzoekje	gedaan	wat	 ze	dan	met	dat	geld	zouden	doen.	De	antwoorden	varieerden	
van	:	een	extra	voor	de	leraren	tot	aan	het	kopen	van	voetballen	voor	5jdens	recrea5e.		

juni	
In	juni	werd	er	een	culturele	ac5viteit	georganiseerd	op	het	schoolcomplex	KAMINA	in	samenwerking	
met	een	andere	s5ch5ng:		Professional	World.	

Verschillende	 ac5viteiten	 stonden	 op	 de	 agenda,	 waaronder	 de	 stripwedstrijd	 geïni5eerd	 door	 onze	
partner	"MARSAVCO"	met	zijn	Blue	Band-product.	

De	maand	juni	in	de	DRC	is	de	maand	van	examens	die	het	einde	van	het	schooljaar	inluiden.		
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juli	&	augustus	
Elk	jaar,	5jdens	de	zomervakan5e,	organiseert	En	Classe	een	“zomerleesclub”	.	Het	doel	is	om	kinderen	
een	leuke	en	leerzame	dagbesteding	aan	te	bieden	5jdens	de	zomervakan5e.	En	tegelijker5jd	leren	ze	
echt	beter	lezen!		

Dit	 jaar	waren	 er	 bijna	 500	 kinderen	 aanwezig!	 Nu	 is	wel	 de	 vraag	 of	 ze	 voor	 het	 dagelijkse	 koekje	
kwamen,	wat	elke	ochtend	werd	uitgedeeld,	of	voor	de	leeslessen…:-)		

september	
Op	 3	 september	 begon	 het	 nieuwe	 schooljaar.	 Zoals	 afgesproken	 in	 mei	 was	 het	 deze	 keer	 een	
wedstrijd	 onder	 de	 En	 Classe	 scholen.	 Alle	 Aid	 Scolaires	 gingen	 elke	 dag	 naar	 hun	 eigen	 school	 om	
kinderen	 te	 tellen.	 Het	 werd	 een	 spannende	 strijd	 die	 er	 echt	 wel	 toegeleid	 heeE	 dat	 iedereen	
betrokken	was	en	er	daardoor	meer	kinderen	sneller	naar	school	kwamen.	Na	10	dagen	tellen	(van	3	
tot	14	september)	kwam	EPA	2	MATONGE	als	winnaar	uit	de	bus,	gevolgd	door	Kimbwala	en	Kapini.	
			
Een	 ander	 hoogtepunt	 van	 september	 was	 de	 evalua5etest	 na	 de	 zomerleesclub	 in	 augustus,	 ter	
gelegenheid	van	de	World	Literacy	Day.	 	De	test	bestond	uit	een	spellingstest	en	een	begrijpend	lezen	
tekst.	 De	 beste	 vijf	 kinderen	 hebben	 een	 super	 mooie	 rugzak	 en	 andere	 schoolbenodigdheden	
gewonnen.	  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oktober	
Op	5	oktober	was	het	alweer	5jd	voor	het	tweede	bezoek	van	het	jaar	van	Sylvia	aan	Kinshasa.	Dit	keer	
kwam	 ook	Michiel	 naar	 Kinshasa.	 Een	 goeie	 5ming	want	 5	 oktober	 is	 tevens	WereldlerarenDag!	 Dit	
hebben	 we	 gevierd	 op	 elke	 school.	 De	 kinderen	 hadden	 papier	 en	 kleurtjes	 gekregen	 en	 hadden	
ontzeYend	leuke	teksten	geschreven	voor	hun	leraren,	om	ze	te	“eren”.	

Tijdens	het	bezoek	van	Sylvia	en	Michiel	is	er	een	belangrijk	besluit	genomen;	de	komende	5jd	gaan	we	
ons	 richten	op	één	 school,	 in	plaats	van	op	alle	18.	Van	deze	18	gaan	er	6	versneld	verzelfstandigen	
(Selembao	1,	Kapini	en	Kamina),	dan	zijn	er	11	die	ondersteuning	blijven	ontvangen	maar	voorlopig	in	
mindere	 mate	 en	 er	 is	 er	 één	 waar	 we	 ons	 volledig	 op	 gaan	 focussen	 om	 zo	 een	 modelschool	 te	
creëren.		De	komende	maanden	zullen	we	deze	school	gaan	selecteren.		

Helaas	was	oktober	ook	een	treurige	maand,	omdat	het	erop	 leek	dat	het	Ebola	virus	zich	zelfs	naar	
Kinshasa	 aan	 het	 verspreiden	 was.	 En	 Classe	 heeE	 direct	 ac5e	 ondernomen	 en	 extra	 voorlich5ng	
gegeven	op	onze	scholen	over	het	Ebola	virus.		

november	
Elk	jaar	vieren	we	op	19	november	“World	Toilet	Day”.	Wederom	deden	alle	Aid	Scolaires	een	rondje	
langs	de	scholen	om	de	toestand	van	de	toileYen	van	de	scholen	te	observeren	en	om	de	leerlingen	en	
leerkrachten	te	sensibiliseren	voor	de	hygiëne	van	de	toileYen.	Dit	kan	echt	ziektes	voorkomen!		

Ook	 is	 er	 goed	 gebrainstormd	 over	 onze	 modelschool:	 aan	 welke	 criteria	 moet	 onze	 modelschool	
eigenlijk	voldoen??	Een	super	leerzaam	proces	voor	iedereen!	Want,	de	laatste	keer	dat	we	dit	deden	
bestond	En	Classe	nog	uit	expats.	Dus	deze	discussie	te	voeren	met	locals	is	zoveel	beter! 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december	
December	was	weer	een	korte	maand.	Methode,	verantwoordelijk	voor	de	lerarentrainingen,	heeE	nog	
goed	de	 training	op	Selembao	2	kunnen	afronden	en	evalueren.	Maar	daarna	was	er	 grote	poli5eke	
onzekerheid.	Twee	jaar	te	laat,	maar	dan	nu	alsnog,	worden	de	verkiezingen	voor	een	nieuwe	president	
dan	 eindelijk	 gehouden.	 De	 planning	 is	 29	 december,	 maar	 de	 hele	maand	 is	 dit	 onzeker,	 wat	 veel	
spanningen	met	zich	mee	brengt.	Kinderen	blijven	in	groten	getale	thuis	en	ook	voor	het	lokale	team	is	
het	moeilijk	om	op	werk	te	komen.	Uiteindelijk	wordt	zelfs	het	internet	afgesloten	en,	naar	later	blijkt,	
hebben	we	pas	weer	half	januari	2019	weer	contact.	

Conclusie	
De	resultaten	van	dit	 jaar	zijn	grotendeels	bevredigend	en	dienen	als	 leidmo5ef	voor	de	opleving	van	
de	komende	jaren	met	meer	projecten,	meer	vastberadenheid	en	professionaliteit	en	zullen	ons	leiden	
naar	 het	 nagestreefde	 ideaal,	 namelijk	 "een	 kwaliteitsvolle	 opleiding	 voor	 een	 kans	 op	 een	 betere	
toekomst".	Onze	volgende	ac5es	voor	het	schooljaar	2019	zullen	gericht	zijn	op	de	realisa5e	van	onze	
modelschool	die	de	DRC	nodig	heeE	voor	een	echte	verbetering	van	het	opleidingsniveau.	

Gemaakt	in	Kinshasa,	april	2019.	
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