
Brief 25 van « Ecole de Pawa, Enfants du Congo, asbl » 

 

 
Mevrouw, Mijnheer, 

Beste vrienden, 

 

Wij ontvingen zonet nieuws van Pawa. Desondanks de dramatische gebeurtenissen in Kivu, 

heerst er kalmte en veiligheid. 

De bevolking leeft normaal verder, zoekt leefmiddelen in de palmolie, maniokkultuur, bonen, 

bananen, rijst enz. 

De market trekt twee maal per maand de bevolking en de goudzoekers aan om zich locale 

voedingsmiddelen te verschaffen. 

Toch eisen de onderbetaalde ambtenaren een loon verhoging tijdens herhaalde stakingen. 

De wegen zijn in slechte staat. Naar gelang het weer legt een 4 x 4 voertuig de afstand van  

50 km tussen Pawa en Isiro in 4 tot 6 uren. 

De banen die Isiro verbinden met Kisangani (600 km), met Bunia (700 km) en met Butembo 

(800 km) zijn met jeep of met een vrachtwagen onbruikbaar. 

Uitsluitend voetgangers, fietsen en motos durven het nog aan met vrachten tot 200 kg voor 

motos, 150 kg voor fietsen en 60 kg voor voetgangers. Luchtvervoer van goederen doet de 

prijzen stijgen. Bijvoorbeel een liter benzene kost 3 $, 1 kg bonen 2 $, een fles melk 7 $, een 

zak cement 50 tot 60 $ (tien maal meer dan bij ons !). 

De wegen van Bunia naar Niania en van Kisangani naar Bafwasende werden reeds door een 

chinese onderneming hersteld. 

Des ondanks alle moeilijkheden wordt Pawa als een aangename leefplaats door onze 

correspondenten beschreven. 

 

HET GOEDE NIEUWS VAN HET SCHOOLJAAR 2007-2008 

 

Dank zij uw edelmoedigheid en samen met motivatie van de locale ploegen hebben wij 

concrete en positieve akties kunnen uitwerken : 

 

- In het 6de leerjaar lagere school hebben de kinderen inhaallessen kunnen volgen. Uw   

            meedrage tot het minerval heeft de leerlingen van het secundaire onderwijs de  

            mogelijkheid gegeven hun jaar te eindigen. 

- Dank zij de inset van gemotiveerde beter gevormde en geëncadreerde leerkrachten is                                                                     

het  percentage geslaagde leerlingen uit het secundaire ondewijs van 56 % in 2007                                                        

naar  75 % in 2008 gestijgd. In het lagere onderwijs blijft het 77 %. 

- Bijsturing ter attentie van de leerkrachten werden georganiseerd. Een leerkracht 

volgde een informaticasessie in Isiro tijdens de vakantie. Sinds september 2007 

specialiseren twee andere zich in het “Instituut Pédagogique d’Isiro”, de ene in Engels, 

de andere in Biochimie. Zij zullen deze leerstoffen in Pawa geven na hun 2 jaar 

vorming. 

- Uw peetschap geeft de mogelijkheid aan drie oude leerlingen van de school ”Petits 

Champions” universitaire studies in Kinshasa en Kisangani te volgen. 

- In Augustus 2008 heeft de school eindelijk de boeken en boekentassen ontvangen die 

per vliegtuig in november 2007 werden verstuurd. 

- Schoolboeken werden in Kinshasa gekocht en een bibliotheek werd geopend. Sinds 

het begin van het schooljaar werd het werk van het schoolpersoneel door het nieuwe 

schoolgerief, een scanner en een printer vergemakkelijkd. 



- Twee nieuwe WC werden gegraven en 25 schoolbanken gemaakt. 

- Voetbal en volleybal zijn  goede manier om zich te ontspannen. Uw sportmateriaal 

heeft veel succes. 

 

 

 

BEGIN SCHOOLJAAR 2008-2009 

 

Het aantal leerlingen op 1 september 2008 loopt tot 570, waarvan   

 

- 398 leerlingen in kleuterklassen en lagere school (stijging van 6,4 % ten opzichte van 

verleden jaar) in 10 klassen verdeeld.  

Zoals gewenst werd de 3de kleuterklas gesplitst, die van de 4de , 5de en 6de leerjaar zouden 

ook moeten gesplist worden. 

Het internaat telt 12 leerlingen maar de herorganisatie zou er nog meer aantrekken. 

Om de motivatie van de leerkrachten te behouden werd er een klassenrotatie ingesteld. 

 

- 172 leerlingen in het secundaire ook verdeeld in 8 klassen. 

De afdelingen die georganiseerd zijn zijn de algemene sectie van 1ste tot 4de (optie 

wetenschappen vanaf het 3de) en de timmermansvak van 1ste tot 4de. 

Spijtig genoeg werd het volledige cyclus niet georganiseerd wegens tekort aan effectieven. De 

oudere leerlingen zijn door de stad aangetrokken. 

 

ONZE WENSEN EN OBJECTIEVEN VOOR 2008-2009 

 

De schoolgebouwen 

- Nieuwe klassen bouwen en bestaande klassen te kunnen opsplitsen  en de 570 

kinderen beter te kunnen ontvangen. 

- Nieuwe wc bouwen en het financieren van nieuwe schoolbanken waarvan het aantal 

nog onvoldoende blijft. 

 

De opleiding  in de algemene sectie 

- Organiseren van leesmomenten voor de lagere graad 

- Een leerkracht naar Butembo gedurende vier maanden  sturen om een 

informaticasessie en onderhoudsessie te volgen. 

- Het voorzetten van de bijsturingen voor leerkrachten. 

- Twee nieuwe leerkrachten naar “Institut Pédagogique” van Isiro sturen om een 

opleiding Frans, Afrikaanse taalkunde, aardrijkskunde en natuurwetenschap te volgen. 

- Het peterschap van de universitaire studenten voort te zetten en de leerlingen helpen 

die de leerkosten in het secundaire moeilijk kunnen betalen. 

- Een “jumelage” met andere scholen van de omgeving op stand zetten 

 

De opleiding in de technischeafdeling 

- een optie bouwkunde openen en zich speciefieke gereedschappen aanschaffen 

- de afdeling timmermanvak beter voorzien 

 

Infrastruktuur in benodigdheden 

- Een moto aankopen om zich naar de winkels van Isiro (50 km) te kunnen verplaatsen 

en naar de administratieve kantoren van Wamba (100 km). 

- Een kopiermachine en een laptop aankopen. 



- Financieren van het internetinstallatie in Pawa om kostelijke sateliet abonnementen te 

vermijden. 

- Het internaat van matrassen en zonnepanelen met batterij voorzien. 

- Het bouwen van verblijven voor leerkrachten. 

 

 

 

De levenomstandigheden van de leerkrachten 

 

Momenteel wint een leerkracht 115 $ per maand waarvan : 

- 60 $ van de staat komt 

- 20 $ voor het inschrijfgeld komt 

- 35 $ van onze vereniging zonder winstbejag dankzij uw giften 

Wij zouden graag de maandelijkse bijdrage van het schoolpersoneel opheffen om de stijgende 

levenkost te compenseren. 

 

U hebt begrepen dat onze wensen taalrijk zijn en uw hulp uiterst belangrijk blijft. 

Wij danken u van harte om uw hulp die aan de kinderen van Pawa de mogelijkheid geeft om 

zich een toekomst te bouwen. 

 

 

 

Emmanuel et Pascale Eeckhout, 

Cecile Fallon, Yolande de Meeus, 

Maïté Bosly, Pascale Godart, 

Lourdes Cardena, Valérie Guichaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 


