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Inleiding 
Door Covid-19 is er in 2020 veel veranderd in de wereld, in Congo, in Kinshasa en zo ook voor En Classe.  
Maar niet alleen door Covid. Ook omdat En Classe  een andere werkwijze heeC gekregen.   1

Per 1 januari 2020 is En Classe RDC officieel geregistreerd in Kinshasa. De oprichters en bestuurders van 
deze Congolese sKchKng, zijn de teamleden van En Classe in Kinshasa. Zij zijn al jaren de uitvoerende 
parKj van alle projecten die En Classe iniKeert. Maar door deze verandering is En Classe in feite 
donateur geworden van En Classe RDC.  

En Classe RDC doet projectaanvragen bij En Classe. Het Nederlandse bestuur kijkt hier nauwkeurig naar 
en besluit op basis van ervaring en kennis of en hoeveel geld we gaan bijdragen. Ook wordt er in dit 
stadium bijgestuurd en meegedacht door de leden van En Classe. Vervolgens wordt En Classe RDC 
begeleid in de uitvoering ervan en na uitvoering schrijven ze een verslagje over de resultaten. Het is dus 
niet zo dat het lokale team opeens alles zelf moet doen, maar de eerste stappen naar meer 
zelfstandigheid zijn zeker gezet in 2020! En daar valt ook lokale fondsenwerving onder, alhoewel dat 
nog echt in de kinderschoenen staat. 

Door Covid is er helaas in 2020 geen bezoek geweest aan Kinshasa door het bestuur van En Classe, dus 
het lokale team stond er sowieso al meer alleen voor. En dat is echt hartsKkke goed gegaan! 

Graag spreek ik bij deze mijn dank uit aan onze donoren door wie al deze projecten mogelijk zijn 
gemaakt. Dankzij alle donaKes en andere vormen van ondersteuning hebben we toch nog veel voor 
elkaar kunnen krijgen. 

Zoals alKjd zijn de eerste pagina’s gevuld met wat meer algemene informaKe over En Classe waarna het 
jaaroverzicht volgt. Hierin worden dus nu de projecten beschreven die En Classe RDC geheel zelfstandig 
heeC uitgevoerd met financiering van En Classe. 

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

Namens En Classe, 

Sylvia van den Brink 
Oprichter en voorziZer!

 Met En Classe wordt En Classe in Nederland aangeduid1
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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 DemocraKsche Republiek Congo (Congo), één van de armste landen ter wereld. Het land is 60 
keer zo groot als Nederland en heeC bijna 80 miljoen inwoners. In Congo woedt al meer dan 25 jaar een 
verschrikkelijke burgeroorlog, die al aan ruim 5 miljoen mensen het leven heeC 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, ziZen ze vaak op de grond in vervallen 
schoolgebouwen. Ze leren lezen en schrijven met verouderde middelen en methoden. En Classe vindt dat deze 
situaKe 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 toileZen en de 
aanleg van stromend water en elektriciteit. De volgende stap is het verbeteren van de kwaliteit van het 
onderwijs door de implementaKe van diverse educaKeve programma’s, waaronder een digitaal leesprogramma 
en lerarentrainingen. Op dit moment ondersteunt En Classe 10 scholen met ruim 10.000 leerlingen. Alle 
programma’s en projecten worden uitgevoerd door En Classe RDC, een officieel geregistreerde Congolese 
sKchKng. De bestuursleden van En Classe RDC krijgen door hun werk voor En Classe RDC ook weer een kans op 
een betere toekomst. Ze zijn loyaal, enthousiast en betrouwbaar, iets wat echt bijzonder is in Congo.  

Dona-es worden 3 keer gebruikt: 

1) En Classe creëert jaar in jaar uit Kentallen 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 gemoKveerder lesgeven met moderne 
lesmethoden en materialen. 

3) Hierdoor krijgen leerlingen beter onderwijs onder veel betere omstandigheden wat hun kans op een betere 
toekomst vergroot. 

En zo maken we dus echt een verschil. 
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Het team  

En Classe heeC een lokaal team in Kinshasa dat sinds 2017 volledig bestaat uit jonge, enthousiaste 
Congolezen, die zich nu officieel verenigd hebben in En Classe RDC. Zij hebben de dagelijkse leiding 
over alle projecten in Kinshasa Zij worden aangestuurd door Sylvia van den Brink vanuit Nederland, 
Michiel Ruiter vanuit Parijs en Joris Stolk vanuit België.  

De communicaKe verloopt voornamelijk via Whats App (bellen en teksten) en email. Michiel is 
hoofdzakelijk verantwoordelijk voor alles wat te maken heeC met infrastructuur en hard-en soCware.  
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 
implementaKe van alle educaKeve programma’s. In een normale situaKe was er zeker weer een bezoek 
geweest aan Kinshasa maar helaas was dit in 2020 door Covid niet mogelijk. 

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 funcKe 
houdt in dat ze bijna elke dag acKef 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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2020 van maand tot maand: 
Op de volgende pagina's staat kort per maand beschreven wat En Classe RDC (onder andere) gedaan 
heeC in 2020. Het is absoluut geen volledig overzicht, het geeC alleen een idee van wat er is bereikt. 

januari 
Zelfs nu het onderwijs graKs is, is er een langzame start na de 
kerstvakanKe. Voorheen dachten wij dat dat lag aan het feit dat er geen 
geld is om naar school te gaan, maar nu blijkt dit eigenlijk gewoon 
“rouKne” te zijn. Ook zijn de leraren niet tevreden want ze krijgen niet 
betaald wat er beloofd is. Dus op 7 januari zijn er amper leraren en amper 
leerlingen. Op de een of andere manier ebt dit zonder dat er een 
oplossing is weer naar de achtergrond waardoor de klaslokalen aan het 
eind van de maand weer bomvol ziZen en er toch weer een (weliswaar 
ongemoKveerde) leraar voor de klas staat.  

Op 27 januari zijn we op al onze scholen begonnen met het formeren van 
“brigades”, leerlingen die vrijwillig opgeleid worden tot een soort hygiene-
brigadiers. Zij worden aanspreekpunt voor andere kinderen en houden in 
de gaten of de school zich houdt aan de afgesproken schoonmaak- 
protocollen ten aanzien van het schoonmaken van het klaslokaal, de 
toileZen, afval op t schoolplein etc.  

februari 
Op onze middelbare scholen hebben we in de maand februari een 
leiderschapscursus gedaan voor de kinderen vanaf de 4e klas (ongeveer 
15 jaar). Dit was echt een succes. Ze zullen hier nog een paar jaar op 
school van profiteren, maar ook zeker nog in de toekomst! Maar het 
allerbelangrijkste gebeurde eind februari. Door ons samenwerkings-
verband met de lokale tak van de Orange FoundaKon konden we weer een 
school van tablets voorzien, dit keer Selembao 2 

Er zijn zonnepanelen op het dak geïnstalleerd die de school van stroom 
voorzien zodat de tablets kunnen opladen. Er zullen nog vele scholen 
volgen dit jaar! 

.  
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maart 
In maart was het Corona virus in Azië en Europa al opgerukt, maar in 
Congo konden we in de eerste 2 weken nog een lerarentraining met de 
tablets organiseren. Daarna hebben we ons geconcentreerd op het 
verstrekken van de juiste informaKe over het virus in de klassen en ook 
op social media. Ook besteedden we weer extra aandacht aan handen 
wassen en andere vormen van hygiene. Helaas sloten de scholen eind 
maart en moest ook het lokale team thuis blijven.  
  

april, mei en juni 
En toen begon in eerste instanKe het lange wachten…… Nu weten we wel beter, maar toen leefden 
iedereen van dag tot dag in onzekerheid.  Na een week vonden we unaniem dat we iets moesten doen. 
Voor Congo, voor de mensen in de buitenwijken, voor alle arme mensen die eigenlijk geen idee hadden 
wat er aan de hand was door gebrekkige informaKe. En Classe RDC heeC toen, samen met Kentallen 
vrijwilligers en met gepaste afstand in acht nemend, duizenden stukken zeep uitgedeeld in de wijken 
waar onze scholen staan. De zeep werd vergezeld van een folder met informaKe over het virus en hoe 
mensen hun handen moeten wassen. Door onze jarenlange ervaring met het hygiene programma en 
met name met handen wassen, stond dit dichtbij ons en werd dit een groot succes. We hebben ruim 
150.000 mensen hebben weten te bereiken. Op 22 april was de eerste zeep-uitdeel-acKe en in het 
totaal hebben we dit 7x gedaan. Elke keer met een andere school als centraal distribuKepunt.  

Omdat het lokale team dit giganKsche project zo goed had gemanaged, was er nog budget over. Dit 
moest uiteraard gebruikt worden voor een Covid gerelateerd onderwerp. In Congo worden belangrijke 
boodschappen nog steeds verspreid via radio/TV/ straaZheater en sinds kort steeds meer via Social 
Media. En met dit in het achterhoofd heeC het lokale team een “Covid-song” gemaakt en hier is een 
professionele videoclip van opgenomen. De En Classe RDC Covid Song was te horen of te zien op elke 
staKon en was zelfs even Trending Topic! Zo hebben we nog eens duizenden mensen van informaKe 
kunnen voorzien. Via deze link is de afsluitende diashow te bekijken en via deze link de officiële 
videoclip.  Waarschuwing: het is een erg aanstekelijk en swingend lied…:-) 
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En meer goed nieuws in juni. We ontvingen posiKef bericht van een organisaKe waar we een hele grote 
aanvraag hadden gedaan om onze modelschool verder af te bouwen. Door deze financiële injecKe 
notabene in Corona-Kjd konden we ook nog een groot bouwproject opstarten. Wat ideaal was, want de 
scholen waren gesloten dus veel makkelijker eigenlijk om een school te verbouwen! 

juli & augustus 
Naar aanleiding van bovenstaande, stonden de 
maanden juli en augustus in het teken van de grote 
verbouwing van Kimbwala. Wederom met Ross, onze 
vaste aannemer die nu al weer meer dan 12 jaar voor 
En Classe werkzaam is. Ook had het team een 
teambuilding uitje aan de Congo River wat 
surrealisKsche foto’s oplevert. Zo’n arm land en dan 
toch zulke mooie plekken kunnen vinden. Ze hebben 
echt gebrainstormd over hoe En Classe RDC zich verder 
in kan zeZen als de scholen gesloten blijven de 
komende maanden en hoe we onze kennis van digitaal 
lesgeven zouden kunnen inzeZen. 

september 
Maar… wonder boven wonder besloot de regering de 
scholen te openen. En Classe RDC heeC zich goed 
kunnen inzeZen om de scholen te helpen aan alle strikte 
voorwaarden te voldoen die door de regering waren 
opgelegd. Er werden mondkapjes lokaal gefabriceerd, 
ingezameld, de afstandsregel werd goed geoefend en er 
zaten (met name in het begin) maar 2 kinderen op een 
schoolbank! Iets waar wij ons al jaren voor inzeZen 
maar ons eigenlijk niet lukte, bleek nu wel te kunnen.  

oktober 
In oktober werd Kimbwala voor het grootste gedeelte 
opgeleverd. Erosiebestrijding, een geheel nieuw dak en 
extra klaslokalen waren de inzet. De foto’s spreken voor zich! 
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november 
Gek genoeg voelde november alweer bijna als normaal.  
Klassen waren overvol, Corona regels bijna niet te handhaven, 
leraren die niet erg gemoKveerd waren omdat ze niet betaald 
kregen… (whats new?) Toch heeC En Classe RDC wederom in 
deze moeilijke omstandigheden goed kunnen doorwerken. 
Onze partner Orange bleef zonnepanelen bouwen op onze 
scholen, En Classe bleef het digitale programma ondersteunen, 
de ene na de andere school.   

december 
December is een korte maand. Er zijn examens en halverwege 
de maand sluiten de scholen alweer in verband met de 
kerstvakanKe. Het was een bewogen jaar waarin En Classe RDC 
echt keihard gewerkt heeC en het lokale team zich enorm heeC 
ontwikkeld. Even een paar weken welverdiende rust alvorens 
2021 weer met goede moed te beginnen!  
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Financiën  

Hieronder een kort overzicht van de financiële situaKe van En Classe, meer informaKe is te vinden in de 
jaarrekening van 2020. 
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