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Mevrouw, Mijnheer, 

Beste Vrienden, 

 

Het einde van het jaar komt eraan en zoals ieder jaar is het tijd  om jullie nieuws te geven over de school  

van ”Kleine Kampioenen” in Pawa. 

 

De politieke situatie in Congo is volledig door de verkiezingscampagne gedomineerd . 

In het territorium Wamba waar Pawa zich bevindt, is het bilan van de vorige wetgevende periode matig : 

geen wegen, hoge kosten van levensonderhoud, ambtenaren minder goed betaald ..... 

De toekomst is niet rooskleurig maar de bevolking is niettemin beslist om te stemmen in de hoop dat de 

toestand zal verbeteren. 

De verkiezingscampagne is begonnen, veel kanditaten dachten dat ze een financering zouden krijgen van 

de politieke partijen maar tevergeefs ! 47 kandidaten presenteren zich voor 3 zetels in Wamba ! 

De leerlingen zullen  verlof hebben de dag van de verkiezingen. 

 

Van april tot juni, zijn de enkele leden van het onderwijzend personeel aangeworven door de nationale 

onafhankelijke verkiezingscommissie ten einde de verkiezingsfichier na te gaan. 

De school heeft  bijgevolg andere leerkrachten geëngageerd om het schooljaar te beëindigen. 

 

België steunt al 24 jaar de school. Directeurs en leerkrachten blijven zich met enthousiasme en energie 

inzetten en zijn België heel dankbaar. 

 

Dankzij hun inspanningen samen met die van de leerlingen, zijn de resultaten van het schooljaar 2010 – 

2011 heel aanmoedigend 

 In het lager onderwijs, slaagden 78,8 % van de leerlingen en in het 6
de

 leerjaar 100 %. 

 In het secundair, slaagden 73,4 %; 

 In de afdeling biochemie slaagden 15 finalisten (zo noemt men in Congo de leerlingen van het 

laatste jaar secundair) op 16 in het staatsexamen. De leerling die niet slaagde begint het jaar 

opnieuw, drie geven les in scholen van Pawa, één studeert verder aan de universiteit van Isiro en 

een andere aan de universiteit van Kisangani; de andere werken nog niet. 

  

Dankzij jullie hebben we in 2010, school, leerkrachten en leerlingen van Pawa kunnen steunen en 

een bedrag van 40 327 euros gestort. 

 

 

 

 

 

 

 Voor de lerarenopleiding : 

 - Twee leerkrachten hebben 1 jaar opleiding gevolgd in het Pedagogisch Instituut van Isiro. 

 Een volgde wiskunde – fysica en de andere Frans-Afrikaanse literatuur en Engels. Ze 

 hebben nog twee jaar les en zullen nadien in Pawa kunnen onderwijzen. 
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 - Directeurs en leraren opgeleid door de inspecteurs. 

 - Leraren informatica. 

 Voor de aankoop van handboeken wiskunde, Frans, Engels, informatica, milieustudie, scheikunde, 

fysica, microbiologie, zoölogie en exemplaren bettreffende het nationaal programma. 

 Voor de premies aan het personeel van de school en de premies aan de “remedialteachers” die 

cursussen geven aan de studenten met leerachterstand. 

 Voor de solidariteitsfonds die het mogelijk maakte een mutualiteit op te richten, die de 

gezondheidskosten van personeel en leerlingen van de school ten laste neemt. 

 Om het bedrag “collegegeld” in het secundair onderwijs te verminderen en vooral in de afdeling 

schrijnwerkerij wat aan een groter aantal leerlingen de kans geeft de studies verder te zetten. 

 Om de administratieve onkosten, aan de Staatsexamens der finalisten verbonden, te betalen en 

voor de schoolbezoeken van de inspecteurs. Deze gaan na: a) of de documenten behoorlijk 

bijgehouden worden; b) of het programma degelijk gevolgd wordt, en de manier waarop 

onderwezen wordt aan de eisen voldoet. Ze geven ook raad indien nodig. 

 Voor de peetschap van drie universitaire studenten uit Pawa. De ene zit in het eerste jaar licentie 

handelswetenschappen in Kinshasa. De twee andere studeren in Kisangani in het 2de jaar 

informatica en in het 3
de

 jaar geneeskunde. 

 Voor het onderhoud en de herstellingen van de computers en het installeren van de anti-virus. 

 Voor het onderhoud van de schoolmoto, nuttig voor de verplaatsingen van de directeur in de stad, 

voor de communicatie met België en de aankopen van materiaal en boeken voor de school. 

 Voor de bouw van een vierde klaslokaal. Het vijfde is in constructie ! Voor de fabricatie van 30 

lessenaars en de bouw van een derde huis in “semi-durable” voor de leraren en de herstelling van 

enkele vroegere huizen. 

 

 

 

 

 

454 leerlingen zijn ingeschreven van de 3
de

 kleuterklas tot het 6
de

 leerjaar lager onderwijs en zijn 

onderverdeeld in 11 klassen. Er zijn 4 leerlingen meer dan verleden jaar. 

In het secundair telt men 220 leerlingen, dit is 24 minder dan verleden jaar. 

Gezien de regering een bijna kosteloos onderwijs aanbiedt zijn de ouders geneigd hun kinderen naar 

school te sturen in scholen met een zeer laag peil. Sommige leerlingen leggen dagelijks 10 à 12 km te 

voet af om les te komen volgen in de school “Kleine Kampoenen”. 

We zijn gelukkig U de nieuwe sectie pedagogie aan te kondigen in het derde en vierde jaar secundair, dit 

om aan de nood aan scholen in de streek van Pawa gevolg te geven. 75 % van de leraren van de streek 

zijn niet bevoegd. 

De prefect van een andere school, licenciaat in de wetenschappelijke pedagogie, neemt gedeeltelijk de 

cursusen pedagogie, psychologie en methodologie waar. 

Zo zijn de klassen georganiseerd : 

De leerlingen van het 1
ste

 en 2
de

 jaar zitten in de algemene humanioria of schrijven zich in voor de 

afdeling schrijnwerkerij. Vanaf het 3
de

, hebben ze de keuze tussen de optie wetenschappen of pedagogie. 

Het internaat heeft meer en meer succes. Er verblijven er 24 kinderen waarvan de familie op ongeveer 

100 km van Pawa leeft. De zusters van de Heilige Familie zouden kunnen terugkomen en er zich mee 

bezighouden moest hun vorig klooster gerestaureerd zijn. 

Alles werd op punt gesteld om de goede gang van zaken te verzekeren tijdens het jaar : toelatingstest van 

de nieuwe leerlingen, budgetvooruitzichten, stichting van een beheerraad die elke maand vergadert en een 

directiecomité, vaststelling van het bedrag “college-geld”, pedagogische week voor het onderwijzend 

personeel juist voor de hervatting der lessen in september. 

Een speciale inspanning zal gedaan worden om het afhaken in de loop van het schooljaar te vermijden (13 

% in het lager onderwijs en 22,5 % in het secundair). Teveel leerlingen verlaten de school voor volgende 

redenen : ouders kunnen het collegegeld niet betalen, de aantrek voor winstgevende activiteiten 

De hervatting der lessen in september 



3 Divers/Ecole de Pawa november 2011.doc 

(goudontginning) transport per fiets, het afsnijden van palmnoten, vroegtijdige zwangerschap, 

ontmoediging, belang van de studies. 

 

 

 

 

 

 

 Voortzetten van de begonnen herstellingen en renovatie van de klassen in de oudere gebouwen. 

 Het aantal lessenaars vermeerderen in de bestaande klassen (30 a 50 dollars per lessenaar). We 

hebben er heden 209 in goede staat, we zouden er 70 meer moeten hebben. 

 De lokalen verlichten met “Energy Assistance” zonnepanelen en batterijen en de computerklas 

van energie voorzien + internet. 

 Het project, aankoop van een pelmachine voor rijst, financeren en eveneens een atelier voor de 

schrijnwerkerij. Zo zou de school eigen inkomsten kunnen hebben. 

 Een seminarie organiseren voor de leraren onder leiding van de inspecteurs (+/- 450 dollars). 

 De opleiding van de leraren blijven organiseren. Er zouden er nog in pedagogie, psychologie, 

geschiedenis,aardrijkskunde, enz (500 dollars per jaar gedurende 3 jaar) moeten gevormd worden. 

 De school voorzien van sportmateriaal (volley en foot) (voorlopige raming 1680 dollars). 

 De kleuterklas uitrusten met spelen en materiaal (bestek 807 dollars) 

 Het labo scheikunde eveneens uitrusten (bestek 1940 dollars) heeft voorrang. 

 Het kopen van basisleerboeken (Frans en wiskunde) in Kisangani zodat elke leerling een eigen 

boek bezit. 

 Een persoon aanstellen in de bibliotheek en die betalen. 

 Premies van de 23 leerkrachten verhogen. Ze zijn heden te laag in verhouding met de kosten van 

levensonderhoud. De leerkrachten hebben het echt moeilijk om maandelijks rond te komen. 

Deelnemen aan de bouw van woningen in “semi-durable”. 

 Leerlingen steunen die hun studies verder zetten in Kisangani en in Kinshasa na hun schoollopen 

in “Kleine Kampioenen” (tussen 612 en 1350 dollars naargelang de studies). 

 Verzamelen van draagbare PC's voor de zaal informatica en voor de universitaire studenten door 

de VZW gesteund. 

 Herinrichten van het klooster van de Zusters van de Heilige Familie. Ze zouden het internaat 

kunnen beheren. 

 Een 6
de

 klaslokaal bouwen is noodzakelijk gezien het stijgend aantal leerlingen. 

 Een overzichtelijk plaatselijk bezoek afleggen. Inderdaad, indien Memisia zich elk jaar naar Pawa 

begeeft, voor het ziekenhuis, samen met de vertegenwoordigers van de CHC van Luik en zich 

eveneens bij de Kleine Kampioenen begeeft, lijkt ons dat een grondige onmisbare missie voor de 

school 

 

We houden eraan U van harte te danken voor alles wat gerealiseerd werd dankzij uw milde giften.  

Voor dit nieuw schooljaar 2011-2012, lanceren we U een echte SOS ! Studenten, leerkrachten en 

directeurs hebben echt uw steun nodig om al wat reeds begonnen is verder te zetten! 

De motivatie van elkeen is er! 

Maar de school is “slachtoffer” van haar succes! 

De behoeften van 674 leerlingen, 2 directeurs, 23 leerkrachten, een schatbewaarder, een secretaris, 2 

wachters en het personeel van het internaat zijn groot. De streek is heel arm en de ouders doen reële 

opofferingen om deel te nemen aan de onkosten van de studies, maar 80 % van het budget komt van 

België! 

 

Weet U dat van een gifte van 50 euro aan de VZW er 49 euro naar de projecten PAWA gaan, maar wel in 

dollars! Om geen onaangename verrassingen van wissel te kennen, mag U ons de dollars storten die 

Verlangens van Pawa voor dit schooljaar 
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eventueel overblijven na een reis of die op uw rekening “slapen”! Van de laatste euro zijn er 21 cent 

besteed aan de telefonische communicaties met Congo, 72 cent aan de onkosten van de jaarlijkse 

periodische brief (die ons de kans geeft giften te verzamelen) en 7 cent aan de bankonkosten. 

 

Een hartelijke dank aan allen voor alles wat jullie aan de kinderen en jongeren kunt offreren om hun 

opleiding verder te kunnen zetten, wat hen zo zal toelaten binnenkort zelf hun toekomst in handen te 

nemen. 

 

Pascale en Emmanuel Eeckhout, Cécile en Patrick Fallon, Yolande de Meeùs, Caroline Delori, Jean-

Marie Nève de Mévergnies, Pascale Godart, Maïté Bosly, Hippolyte Mukalay, Lourdes Cardena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

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 
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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, Maïté Rapaille. 

 

 

 

Tekst foto's 

 

 

De nieuwe gebouwen met de 4
de

 klas. 

Onthaalpaal van de school 

 

Klassen in renovatie. 

 

Leerlingen van het lager onderwijs, 

Leerlingen van het secundair onderwijs. 

Bibliotheek 

Hoe de “Kleine Kampioenen” van Pawa helpen ? 

De school van Pawa 

Herstellingswerken van de klassen 
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Einde van de werken in de 4
de

 klas. 

Constructie van een nieuw huis voor een leerkracht. 

 


