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Pawaschool, Kinderen uit CongoVZW

Mevrouw, Mijnheer,
Beste Vrienden,
Dit jaar, hebben we het geluk gehad dat een lid van de vzw naar Pawa is geweest. De vzw dankt het lid
van harte voor de tijd aan deze reis besteed en voor de interessante informaties ! Zie hier zijn verslag :

Ons bezoek in Pawa
Eerst en vooral, een kleine voorstelling. Mijn naam is Pierre Noël. Ik heb Emmanuel en Pascale Eeckout
voor de eerste keer in 1987 in Pawa ontmoet. Ik was gestuurd door de vereniging “Ingenieurs zonder
Grenzen” om zonne-energievoedingen op koelkasten te voorzien in dispensariums en enkele lokale
technici te vormen voor het onderhoud van het materiaal. Die twee maanden hebben me de kans gegeven
de sociale rijkdom te apprecieren en de materiële armoede van het leven in Pawa te kennen, maar vooral
vriendschap te sluiten met Emmanuel en Pascale en met enkele Congolezen. Deze levenservaring is
markant geweest en heeft mijn nieuwsgierigheid aangehitst om de wereld te leren kennen. Ik was 23 jaar.
Sindsdien heeft het leven mij van Pawa verwijderd, ik ben met Benedicte gehuwd, we hebben 5 kinderen
die nu groot zijn, maar we hebben altijd het contact gehouden met Emmanuel en Pascale en Pawa is in
een hoekje van mijn hart gebleven.
Sinds ongeveer twee jaar, ben ik weer naar de vzw toegegaan om een handje toe te steken. Het was tijd
dat iemand zich ter plaatse zou begeven om de nieuwe ontwikkelingen van ons project te coördineren.Ik
heb me als vrijwilliger voorgesteld want ik had echt zin om na 25 jaar terug in Pawa te zijn en ook om
mijn vriend Assumani te ontmoeten die over de installaties van de gezondheidszone waakt, maar vooral
omdat ik mijn zoon Florian, 22 jaar, student landhuishoudkunde, het Afrikaanse binnenland wou doen
ontdekken.
In april laatsleden, stonden Florian en ik in Zaventem, klaar om een reis van een tiental dagen te
ondernemen in Congo, waarvan een week in Pawa.
Graag zou ik U de 4 personen willen voorstellen die zich dagelijks inzetten om de school “Kleine
Kampioenen” in leven te houden.
● Dokter Joseph MUKOMBOZI – “M.C.Z.” genoemd - Chef geneesheer van een zone,
sinds ongeveer 4 jaar, hij is voortdurend op de baan om de gezondheidszone te beheren:
zijn uitgebreid net dispensariums, zijn talrijke projecten rond (Kleine Kampioenen,
Damiaan-actie, Memisa ...) evenals de contacten met het ministerie van gezondheid, de
lokale districtbureaus... Hij spaart zijn moeite niet.
● Jean-Louis GBANGAYA BASIO - “BOB” genoemd - Studieprefect in het secundair
sinds 1999, vervult correct zijn taak, de examenuitslagen van de leerlingen uit het laatste
jaar secundair bewijzen het. Zijn relaties met het onderwijzend personeel zijn goed. Bob
is soms wel te kritisch bij het verdedigen van zijn standpunt, al behoudt hij een
constructieve geest.
● Jean-Méthode MAYONGO MASSI - “MAYONGO” genoemd
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Directeur van het kleuter en lager onderwijs.
MAYONGO werd door “Mevrouw Pacale” aangeworven in het begin van het avontuur “Kleine
Kampioenen” als onderwijzer, voor het eerste leerjaar. Hij is volledig aan de school toegewijd, het is een
héél enthousiaste, lieve man, die nooit klaagt.
● Janvier ASSUMANI - “ASSUS” genoemd – Als communicatieagent houdt hij zich
bezig met de organisatie van de bouwprojecten van de school, met de relaties met België
en hij steekt een handje toe in de gezondheidszone, op gebied van logistiek. De MCZ
bevestigt dat Assus zeer doeltreffend is en dat men op hem mag rekenen.
Sinds mijn bezoek in Pawa, 25 jaar geleden, en ondanks al onze inspanningen, is het leven in Pawa niet
verbeterd, integendeel !
De hele streek van Isiro is, sinds het einde van de jaren 90, volledig afgezonderd van de rest van het land
gezien de pisten die Isiro verbinden met Soudan en Ouganda naar het oosten en met Kinsangani
(Congostroom) ten Zuid-westen, gevaarlijk waren door de krijgsbenden die de konvooien op losgeld
stelden en vervolgens bij gebrek aan onderhoud, onberijdbaar waren voor vrachtwagens en moeilijk
berijdbaar voor 4X4.
De enige transportmogelijkheid is de fiets voor de goederen en de moto voor de
personen. Heden, duwen jonge gasten fietsen met een lading van 150 kg op een
afstand van 100 à 200 km naargelang de richting. Dit heeft een verhouding van 40
km per dag, om door vrachtwagens berijdbare wegen te bereiken, er goederen te
leveren en nieuwe goederen te laden. Dit heeft voor gevolg dat alle exportproducten
van de streek van Isiro (palmolie, koffie, katoen) veel van hun waarde verloren
hebben en praktisch geen markt meer vinden en dat de prijzen van de ingevoerde
producten (suiker, zout, benzine, cement, golfplaten, ...) ontploft hebben. Tengevolge
van de lange oorlogsperiode is de hele industrie van de streek verdwenen. Alles is
geplunderd.
Gelukkiglijk zijn de gezondheidszones en onze school gespaard gebleven.
99% van de bevolking leeft vooral van de tuin en gaat dagelijks drinkbaar water putten aan de bron. De
andere inkomsten komen van de kleine handel en de kleine ambachtelijke activiteiten (palmolie, het
maken van bakstenen, kunstmatige visteelt). De enige die een salaris ontvangen zijn de personeelsleden
van de gezondheidszone en het onderwijzend personeel. Vele jongeren bederven hun gezondheid met het
voortduwen van die zwaar geladen fietsen.
Alle personen die we ontmoet hebben, die afstand nemen om de stilstaande ontwikkelingssituatie in
Congo over het algemeen en bijzonderlijk in Pawa te ontleden komen tot het zelfde besluit : de
voornaamste blokkering is de geestestoestand van “afhankelijkheid” die geankerd is in de meeste
Congolese geesten. Dit houdt in dat ze overtuigd zijn dat hun persoonlijke toestand alleen kan veranderen
als ze “iets” van “iemand” krijgen. Gezien de geschiedenis van Pawa (en melaatsenhuis) steeds
financieel goed geholpen geweest is vanuit België, is die iemand die schenkt, een blanke !
Dokter Mukombozi, en andere intellectuelen uit de streek, hebben me allen gezegd dat we zoveel mogelijk
moeten vermijden in hun spel te trappen. We mogen aan de school geven en aan de ouders wat ze echt zelf
niet kunnen geven, maar we moeten zien dat ze redelijk bijdragen aan de inspanning. Hen leren dat hun
toekomst in de eerste plaats van hen afhangt en ook een belangrijke opvoedkundige opdracht is.
Maar het voornaamste doel van ons bezoek was de school KLEINE KAMPIOENEN. In een paar woorden
vertellen we U wat we er ontdekt hebben.
De school Kleine kampioenen is in de ogen van het Congolees ministerie, een privéschool die afhangt van
de gezondheidszone. Een ministerieel reglement is leidend voor die scholen. De school is onderworpen
aan een regelmatige inspectie en over het algemeen verloopt alles zonder problemen. Die inspecties gaan
na of de uitreiking van de diploma's aan de eisen beantwoorden.
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Net zoals bij ons, is de school door een comité beheerd. Het ministerie bepaalt er de samenstelling en de
functie van. Maken er deel van : de MCZ, president, de studieprefect, de directeur van het kleuter- en
lager onderwijs, de schatbewaarder van de school, de groepschef, de vertegenwoordiger van de ouders,
de vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel van lager- en secundair onderwijs.
Wat de cyclus lagere school betreft, de lessen worden uitsluitend 's morgens gegeven, van maandag tot
zaterdag in het Frans. De kleuterklassen hebben het zelfde uurrooster behalve dat ze elke dag om 11 u
eindigen. De kinderen komen te voet naar school met hun grote broer of zus wat de kleintjes betreft, en
komen per groep per “buurt”. De meerderheid komt graag naar school. De kleinsten vertellen aan hun
ouders niet dat ze zich ziek voelen (meestal een malariacrisis) om de school niet te missen. De
leerkrachten moeten ze verzorgen... Praktisch alle leerlingen die het lager onderwijs beëindigen studeren
verder, 80 % van hen in de Kleine Kampioenen.
In het secundair, worden de lessen van maandag tot zaterdag gegeven, maar van 7u30 tot 13u. De
aanwezigheden worden 's morgens opgenomen. In 2011, heeft de school haar eerste promotie “einde
secundair” voorgesteld voor deelname aan het staatsexamen. Het resultaat was heel goed, 15 leerlingen
op 16 waren geslaagd, wat betekent dat de school een van de beste van de provincie is. Onze prefect Bob
is nu een vedette als hij naar vergaderingen van prefecten van de streek gaat.
Hier de promotie 2011 met de resultaten op 100.

Een jong gediplomeerde van het secundair kan heden hopen werke vinden in het onderwijs en in de
medische sector . Daarom zijn de lange cyclussen (A2) pedagogie en biochemie de meest gevraagde
richtingen door de leerlingen en hun ouders. Een logisch gevolg is dan verder gaan met een graduaat en
een licentie voor toekomstige leerkrachten, geneeskunde, kiné en verpleger.
Niettemin heeft de regio en het land een grote nood aan vakbekwame technici die hun eigen onderneming
kunnen oprichten op het einde van hun secundair onderwijs. De vier prioritaire wegen door de BTC
(Belgische Technische Coöperatie) geïndentificeerd zijn : constructie, schrijnwerkerij, mechaniek en
landhuishoudkunde. Daarom is ons project, een nieuwe afdeling schrijnwerkerij creëren in Pawa, door
allen toegejuicht.

We hebben een halve dag met de leerkrachten doorgebracht om over de toekomst van de school en de
prioriteiten te discussiëren. Dit is de samenvatting van de punten waarover we gesproken hebben en
waarbij we kunnen helpen :
 Verder gaan met de herstelling van de klassen.
 Materiaal bezorgen voor het laboratorium van de sectie biochemie.
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 Opleiding verzekeren van formeerders in praktische werken in schrijnwerkerij.
 Organiseren van pedagogische recyclages.
 Materiaal kopen voor het beoefenen van sport.
Onze prioriteit voor dit jaar is dus de opening van de nieuwe afdeling schrijnwerkerij.
Het doel van dit project, buiten de strijd tegen armoede in Congo, de werkloosheid bij de jongeren die
een beroep geleerd hebben en de verantwoording van het Congolees volk, is de financiële autonomie van
de school in Pawa uit te breiden door de commercialisering van de producten die er gefabriceerd zullen
worden.
De rechtstreekse begunstigden van het project zijn de 700 kinderen en jongeren die er het toekomstige
schoolcomplex zullen bezoeken zoals hun ouders, families en het lerarenkorps (ongeveer 4000 personen).
De onrechtstreekse begunstigden zijn de bewoners van het dorp Pawa en omgevingen, geschat op
+/- 12 000 personen.
Ons bezoek heeft ons toegelaten in detail vast te leggen welke middelen moeten in het werk gesteld
worden, te discussiëren met leerkrachten en ouders over hun bijdrage in verband met het project en een
financieel dossier voor te bereiden. Dit alles heeft geleid tot het bekomen van een financering in juli 2012
en de constructie van de nieuwe schrijnwerkerij die al goed gevorderd is. De nieuwe leerkrachten zijn
aangeworven en volgen een recyclage.
Dit woordje over Pawa wil ik afsluiten al sprekend over U. Inderdaad, Florian en ik hebben lang aan de
leerkrachten en de ouders uitgelegd wie jullie waren, jullie de schenkers van onze VZW, dat jullie ook
ouders zijn en grootouders en dat velen Pawa mild steunen sinds vele jaren en dat jullie betrokken zijn
door wat er gebeurt. Ze waren verwonderd en aangedaan toen ze vernamen dat het geld dat we sinds
lang opsturen niet uit de lucht viel, maar van hun talrijke Belgische vrienden kwam die al sinds zo lang
aan hen denken. Ze danken jullie allen van harte en hebben me gezegd dat ze het beste gebruik zouden
maken van de geschenken van hun vrienden.
Pierre Noël

Het schooljaar 2011-2012 is goed afgelopen met een goed aantal leerlingen en een ploeg gemotiveerde
leerkrachten onder leiding van hun directeurs.
Restauratie der klassen van het oude gebouw (ex melaatsenhuis) gaat verder dankzij “Vie d'Enfants”
(deuren, vensters, zolderingen en schilderwerken).
De bouw van de 5de nieuwe klas is af dankzij de Koning Boudewijnstichting. Deze klas is bezet door
het 6de jaar wetenschappen en kan tot 50 leerlingen ontvangen.
Twee leerkrachten van het secundair hebben hun kwalificatie in Isiro vervolgd.
De armoede van de ouders maakt het betalen van de schoolkosten moeilijk: 11,3 % in het lager onderwijs
en 10,8 % in het secundair hebben de school verlaten.
De uitslagen in het lager onderwijs : 76,7 % goede uitslagen (2 % minder dan verleden jaar).
Bij de nationale eindtest lager onderwijs is het een leerling uit de school “Kleine Kampioenen” die het
hoogste percentage behaalde van de Onder-Afdeling Lager en Secundair onderwijs van Wamba, met 85%.
De uitslagen in het secundair : 75,5 % goede uislagen (hetzij 2 % meer dan verleden jaar).
Door de epidemie van Ebola, heeft zich de hervatting der lessen in september 2012 gespreid over een
maand. De lessen zijn gestart op 17 september met hetzelfde team leraren als verleden jaar en het totaal
van 672 leerlingen : 481, hetzij 27 meer dan verleden jaar ingeschreven in het lager onderwijs (12
klassen!) en 191 in het secundair, hetzij 29 minder dan verleden jaar (11 klassen). In het secundair
genieten de leerlingen van de algemene sectie (1ste tot 2de), schrijnwerkerij (1ste tot 2de),
wetenschappen (3de tot 6de) en pedagogie (3de tot 5de). Volgend jaar, opent het 6de haar deuren. Nieuwe
stappen worden gezet bij het Ministerie van Onderwijs om eindelijk de vergunning voor de afdeling
biochemie en algemene pedagogie te bekomen. Dit zou meer leerlingen aantrekken en zou de school
toelaten zelf een erkend diploma uit te reiken en aan de leerkrachten van een kleine staatssalaris te
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genieten.
Dit jaar, onthaalt het internaat alleen leerlingen van de lagere school want het is te moeilijk om
leerlingen van alle leeftijden te begeleiden gezien er maar twee slaapzalen zijn.
De leerkrachten hebben al aan een opleiding deelgenomen georganiseerd door de inspecteur van Ibambi
op 26 km van Pawa.
De oudervereniging heeft haar voorzitter, haar secretaris, haar schatbewaarder en haar raadsleden. Het
beheercomite is gevormd en geleid door Dokter Mukombozi, hoofdgeneesheer van de zone, op wie we
echt mogen rekenen voor het beheer van ons plaatselijk project.
Zoal Pierre het hierboven zei, een nieuw project Constructie en uitrusting van een schrijnwerkerij
start in Pawa dankzij de steun van Kinderen van Derde Wereld. We hebben ook genoten van de lokale
bijdrage dankzij de tussenkomst van een Congolese minister voor de plaatwerken. De werken (180 m²)
eindigen deze maand.
Bouw van hun huis, de leerkrachten zijn bereid zelf het materiaal te vinden zoals de stenen, het hout en
de pleisterkalk van leem en gehakt stro. De VZW levert de plaatijzers, de nagels, de triplex en het cement
(3 300 $). Zo, beetje bij beetje, leren ze bijdragen aan het project en zichzelf ten laste nemen. We hopen
zo twee huizen per jaar te bouwen.
Peetschap en vorming :
● 5 studenten (4390 $) : de VZW neemt het collegegeld ten laste, maar de studenten verlenen hun
medewerking en betalen hun verblijfonkosten, voedsel en boeken. Zonder uw hulp, zouden ze hun studies
niet kunnen voortzetten :
Yakyango en Agbaka die in juni 2012 hun studies in de Kleine Kampioenen beëindigden studeren nu in
het Medisch Instituut van Pawa (3 jaar om verpleger te zijn). Nebesse eindigt een graduaat informatica.
Awikoko zit in het 5de jaar geneeskunde in Kisangani. Mutupo eindigt een graduaat
handelswetenschappen en financiële wetenschappen.
● 3 leerkrachten worden gevormd in het Pedagogisch Instituut in Isiro (3 000 $) om aan het probleem van
de leerkrachten uit het secundair te verhelpen : een in het 1ste jaar aardrijkskunde, de andere in het 3de
jaar wiskunde-fysica en de laatste in het 3de jaar literatuur-Engels. Na hun vorming zullen die in de
school Kleine Kampioenen terugkomen.
Dit jaar hopen we eveneens :
● Het bouwen van een 6de nieuwe klas voor de afdeling opvoedkunde
● Het fabriceren van 50 lessenaars, er zijn er 263 voor 672 leerlingen
● De organisatie van een landhuishoudkundige afdeling (schapenteelt, kippen, konijnen) bijenteelt,
kunstmatige visteelt ... Dit project zou een bron van inkomsten kunnen worden voor de financering van
het schoolgebouw en aan de behoeften van de bevolking voldoen.
● Zonnepanelen plaatsen voor de verlichting van het internaat en de studiezaal van de Kleine
Kampioenen daar de school actueel over geen enkele lichtbron beschikt of het is de zon ... die om 18 u
ondergaat.
● Nieuw sanitair inrichten voor de lagere school.
We danken jullie van harte voor jullie hulp die hoofdzakelijk is voor de goede dagelijkse werking van de
school. Nu en dan kunnen we van een financiële steun genieten voor de investeringsprojecten (ETM,
Koning Boudewijnstichting, Vie d'Enfants). Het zijn jullie giften die maken dat de school dag na dag kan
leven. Jullie nemen de vergoeding van de leerkrachten ten laste, hun bijscholing, de aankoop van
schoolboeken en didactisch materiaal, het maken van lessenaars, het peetschap van de studenten
leerkrachten tijdens hun specialisatie, het onderhoud van de moto, de brandstof ervan, de kosten
informatica, de inspectieonkosten aan de Congolese administratie verbonden, de solidariteitsfond
(collegegeld van de leerlingen met moeilijkheden en mutualiteit, privéonderwijs om sommige studenten
op niveau te brengen).
Zonder jullie giften, kan de school niet overleven !
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De opvoeding van al die kinderen en jongeren berust in jullie handen en geeft hoop in een land die
zoveel moeilijkheden kent !

Pawaschool, Kinderen uit CongoVZW
43, Luzernestraat – 1030 Brussel – België
Tel. +32 (0) 2 732 67 91
IBAN : BE30 0682 4353 6311 – Bic / GKCCBEBB
ecoledepawa@skynet.be

Begin en evolutie van het project

Pawa is een dorp (heden 12 000 inwoners) in de brousse op 2000 km ten noord-oosten van Kinshasa
gelegen (Hoog Uélé). Emmanuel en Pascale Eeckhout hebben er van 1983 tot 1989 gewerkt : hij als
geneesheer en zij als verantwoordelijke voor de niet medicale ontwikkeling (landbouw, veeteelt,
opvoeding).
In 1987, geconfronteerd met de grote vraag naar opleiding in Pawa, richtten ze een school op met naam
“De Kleine Kampioenen”. Het avontuur startte met een derde kleuterklas en een eerste leerjaar, en een
vijftigtal leerlingen van het dorp. Heden zijn er 674 en 23 leerkrachten, 2 directeurs en een kleine
administrative ploeg ! De geneesheer, hoofd van de gezondheidszone van Pawa leidt het beheercomité
van de school. Het voltallig personeel van de school is Congolees.
Tot in 2005 waren de geneeskundige en de schoolse problemen beheerd door de Pater Damiaan stichting.
Bij de liquidatie van de stichting hebben de NGO Memisa en de Damiaan Actie het overzicht van de
gezondheidszone Pawa, het Technisch Medisch Instituut en het Centrum voor Melaatsheid en
Tuberculose. De VZW “Pawascchool, Kinderen uit Congo” werd in 2005 opgericht om de ontwikkeling
van de activiteiten van het Schoolcentrum “De Kleine Kampioenen” verder te kunnen zetten en om de
kinderen van Pawa toe te laten een degelijke opleiding te krijgen.
Onze VZW is door een team vrijwilligers beheerd. We zijn helemaal autonoom (geen enkele subside) en
zamelen onze fondsen dankzij onze private schenkers. We zorgen ervoor geen overbodige administratieve
onkosten te hebben. Dit laat ons toe onmiddellijk 98 % van de giften te transfereren. De overblijvende 2
% worden aan de jaarlijkse brief besteed, bankonkosten, en telefonische communicaties naar Congo.
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Hoe de “Kleine Kampioenen” van Pawa helpen ?

Met een gifte op rekening Dexia Nr 068-2435363-11 van “Pawa School, Kinderen van Congo”
Een gifte van 30 euros per jaar geeft een fiscaal attest.
Bedrijven, scholen, scouts : wordt onze partners om ons project te steunen.
Denk aan ons bij gelegenheden zoals huwelijken, verjaardagen, geboortes.
U wenst een of ander “evenement” te organiseren of een “verkoop” ten voordele van Pawa?
Welkom!
We zoeken een geëxperimenteerde vrijwillige redacteur voor onze dossiers in verband met
verzamelen van de fondsen en een sponsor voor de periodische brieven.
We aanvaarden eveneens draagbare computers voor de school.
U hebt dollars : we zijn geïnteresseerd. De transferten naar Pawa gebeuren in dollars. Om geen
onaangename verrassingen van wissel te kennen, mag U ons de dollars storten die eventueel overblijven
na een reis of die op uw rekening “slapen”!
Wat uw gifte ook is, van harte dank !
De administratoren :
Pascale Eeckhout, voorzitster
Patrick Fallon, boekhouder
Yolande de Meeus, secretaresse
Caroline Delori, verantwoordelijk “peetschap”.
Leden :
Lourdes Cardena, Emmanuel Eeckhout, Cécile Fallon, Pascale Godart, Hippolyte Mukalay, Jean-Marie
Nève de Mérvignies, Pierre Noël, Maïté Rapaille.
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