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Pawaschool, Kinderen uit CongoVZW

Mevrouw, Mijnheer,
Beste Vrienden,
Ziehier nieuws van de school « Kleine Kampioenen » die U met zoveel trouw steunt!
Pawa blijft redelijk kalm terwijl de Ougandese rebellen in het noorden woeden.
Men vraagt in de stad niet door te lopen om de militaire passages niet te storen.
De inflatie is stabiel sinds 5-6 maanden maar de prijzen blijven hoog door de slechte staat van de piste
tussen Nia-Nia en Isiro. De goederen moeten per vlugtuig naar Isiro verzonden worden.
DE HERVATTING DER SCHOLEN 2010 is gekenmerkt door het enthousiasme van de leerlingen, hun
ouders en het onderwijzend personeel!
De school onthaalt ongeveer 700 leerlingen! 452 van de 3de kleuterklas tot het zesde jaar lagere
school en 244 in het secundair (20 klassen en 24 leerkrachten. De schoolorganisatie, de kwaliteit van het
onderwijzend personeel en de nieuwe gebouwen verklaren deze verhoging van 13 %.
Het zesde jaar secundair-Wetenschappen is open en laat voor de eerste maal toe, een volledige cyclus
Menselijke Wetenschappen, aan de leerlingen aan te bieden.
De afdeling schrijnwerkerij biedt een korte cyclus aan. De afdeling timmerde dit jaar 35 banken.
De leerkrachten geven inhaallessen aan de leerlingen van de laatste jaren.
Het internaat onthaalt 19 leerlingen. Voor het ogenblik is het de directeur van de lagere school die
er zich mee bezig houdt samen met een studiemeesteres die eveneens gelast is met het klaarmaken van de
maaltijden. Pawa hoopt steeds op de komst van een Zuster van de Heilige Familie om in het internaat te
helpen.
De twee leerkrachten in het Pedagogisch Instituut van Isiro, gedurende 3 jaar gevormd, hebben het
graduaat met vrucht beëindigd en zijn terug op school in Pawa. Een leerkracht geeft Engels, de andere
wetenschappen. Een derde leraar geeft filosofie.
De leraar die een opleiding informatica volgde in Kisangani geeft les informatica aan de Kleine
Kampioenen en zorgt voor het onderhoud van het materiaal.
Drie nieuwe klassen zijn volgens de nationale voorschriften gebouwd : 51 m2 om 50 leerlingen te
ontvangen, 57 m2 voor 65 leerlingen. De constructie van de vierde klas begint deze maand. De inwoners
van Pawa zijn fier op het verwezenlijkte werk die U op de foto's kunt bewonderen.
De school geniet van 6 nieuwe sanitaire lokalen met het systeem van communicerende vaten waar
men het weekend 200 l water giet, gezien Pawa geen lopend water heeft. Juist daarnaast werd een put
ingericht.
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Om de leraars te logeren zijn 6 huizen in “semi durable” in opbouw.

Het personeel en de studenten genieten van een mutualiteit dankzij een solidariteitsfonds.
De school functioneert met een goede administratieve structuur, een directiecomité (directeurs,
secretares, schatbewaarder), oudercomité. De inspecteurs controleren regelmatig maar geven ook
seminaries en recyclage aan de leerkrachten.
DE MOEILIJKHEDEN

In de kleuterschool en in het lager onderwijs, is het door de leerlingen betaalde schoolgeld 12 dollars
per trimester, terwijl het voor de leerlingen van het secundair 18 dollars per trimester is. Het is weinig in
verhouding met de kosten voor de goede functie van de school, maar het vraagt een grote inspanning van
de ouders. Onze VZW (vereniging zonder winstoogmerk) neemt 80 % van het schoolbudget ten laste.
Niettegenstaande dat, verlaten elk jaar leerlingen de school (hun leerplicht) door het gebrek aan middelen.
De publieke administratie drijft de administratieve onkosten op.
De economische onzekerheid bevordert de prijsstijging. In 2009, bij het begin van de bouw van de
eerste klas, kostte een zak cement 50 dollars, heden kost de zak 60 dollars.
De slechte staat van de pisten vertraagt het transport en doet de prijzen stijgen.
Na het zesde jaar secundair hebben de jongeren geen mogelijkheid om hogere-of universitaire studies
aan te vangen in de streek. Ze zijn verplicht naar Kisangani of Kinshasa te trekken, wat hoge kosten
meebrengt. Toch, is er een hoop een universiteit in Isiro te hebben.
Het is heel moeilijk kwaliteitsleerkrachten te vinden en dus moeten we hun opleiding ten laste
nemen.
De salarissen zijn onregelmatig door de staat betaald.
DE PROJECTEN VOOR DIT JAAR

De constructie van banken voorzetten. De leerlingen zitten nog vaak met drie op een bank.
Herstellen van klassen in gebouwen vόόr 1960 opgericht (zoldering, deuren, vloer) en plaatsen van
ruiten ter vervanging van met triplex afgesloten vensters, als het regent.
Nog drie nieuwe klassen bouwen :
een voor de derde kleuterklas die nu het lerarenlokaal gebruikt.
een voor het eerste leerjaar die veel te klein is gezien het aantaal leerlingen.

2

Divers/Ecole de Pawa novembre 2010.odt

een voor de afdeling schrijnwerkerij die een lokaal gezondheidszorg bezet.
Electrificeren, dankzij zonne-energie, van een studiezaal, een informaticazaal en het internaat met
hulp van “Energy Assistance”.
Verder huizen bouwen in “semi durable” materiaal voor de leraars die degelijk zouden gelogeerd
zijn.
De afdeling wetenschappen van een labo voorzien, de schrijnwerkerij van nieuwe werktuigen, de
kleuterklas van educatief materiaal, lager – en secundair onderwijs van nieuwe handboeken.
De pogingen doorzetten om een handelsafdeling te openen.
Het contact bevorderen met “Onderwijzend personeel zonder grenzen” om van hun steun te genieten
op pedagogisch vlak en internationale uitwisselingen.
We volgen vier oud-leerlingen : de eerste studeert geneeskunde in Kisangani, de tweede de
economische wetenschappen eveneens te Kisangani, de derde het behoud van informatica-materiaal in
Kinshasa bij de Broeders Marist en de laatste volgt een opleiding Engels en informatica in Kampala in
Ouganda. De vragen naar steun stromen binnen !
De opleiding verzekeren van twee leraars van de school voor het Pedagogisch Instituut van Isiro, de
ene in wiskunde-fysica, de andere in Frans-literatuur.
Zonder jullie, zou de school niet kunnen bestaan !
DANK voor jullie steun die de leerlingen toelaat hun toekomst te verzekeren.
Pascale en Emmanuel Eeckhout, Cécile en Patrick Fallon, Yolande de Meeus, Maïté Bosly, Lourdes
Cardena, Pascale Godart, Hippolyte Mukalay, Jean-Marie Nève de Mévergbies, Caroline Delori.
Begin en evolutie van het project

Pawa is een dorp 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, richten 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.
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.
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Onze VZW is door een team vrijwilligers beheerd. We zijn helemaal autonoom (geen enkele subside) en
zamelen onze fondsen dankzij onze private schenkers. 100 % van de verzamelde fondsen zijn bestemd
voor ons project en niet voor overbodige administratieve onkosten: bankonkosten, mails, permanente
opzoekingen voor beperkte gegroepeerde verzendingen (aan een gunstig tarief) naar Congo.
Sinds de hervatting van het schooljaar 2010-2011, telt de school “De Kleine Kampioenen” 696 leerlingen
begeleid door 24 leerkrachten, 2 directeurs en een kleine administratieve ploeg. De geneesheer, hoofd van
de gezondheidszone dirigeert het beheercomité van de school. Het voltallige personeel van de school is
Hoe de “Kleine Kampioenen” van Pawa helpen ?
Congolees.
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.
We zoeken een geëxperimenteerde vrijwillige redacteur voor onze dossiers in verband met
verzamelen van de fondsen.
We aanvaarden eveneens schoolmateriaal of didactisch materiaal in goede staat,
leesboeken,handboeken, draagbare computers ..... We zijn steeds te bereiken voor verdere inlichtingen.
Neem deel aan de financering van een jaar specialisatie in gezondheidszorg in België van Dokter
Mukombozi, hoofdgeneesheer van de zone Pawa, die actief meewerkt aan de organisatie van de school
“Kleine Kampioenen”
Pascale en Emmanuel Eeckhout, Cécile en Patrick Fallon, Yolande de Meeus, Maïté Bosly, Lourdes
Cardena, Pascale Godart, Hippolyte Mukalay, Jean-Marie Nève de Mévergbies, Caroline Delori.

Pawaschool, Kinderen uit CongoVZW
43, Luzernestraat – 1030 Brussel – België
Tel. +32 (0) 2 732 67 91
Rekening : 068-2435363-11
ecoledepawa@skynet.be

Tekst foto's
- Schrijnwerkersatelier van de gezondheidszone
- Constructie van de derde klas
- Metsers, timmerman en een groep jongeren die een houten timmerwerk opheffen om geplaatst te
worden
- Bouwsteiger in bambou
- Systeem voor toiletten
- Afwerking in de tweede klas
Nieuwe constructies
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- De eerste twee nieuwe klassen
- Leerlingen van het 1ste en het 2de jaar voor de drie nieuwe klassen
- Leerlingen in een van de nieuwe klassen
- Oude te herstellen klassen
- Te herstellen zoldering
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