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1. ENKELE BASISGEGEVENS OVER EP KI-KI 

NAAM 

 

Kintu Kimune betekent eendracht: “We moeten, alle leerkrachten en alle leerlingen samen, één worden. Samen 

kunnen we alles aan” (dixit papa Nunu) 

EEN GROTE SCHOOL 

In het schooljaar 2013-2014 telde de school iets meer dan 1200 leerlingen. In het huidige schooljaar is dat cijfer 

praktisch identiek (1147 leerlingen om precies te zijn). 

Deze leerlingen zitten verspreid over 4 gebouwen, die elk 5 klassen tellen. Per klas is er één leerkracht. Het 

personeelsbestand van Kintu Kimune bestaat uit 22 personen: 20 leerkrachten, 1 directeur en 1 adjunct-

directeur. 

De school is als volgt gestructureerd: 

- 1
ste

 leerjaar: 4 klassen 

- 2
de

 leerjaar: 4 klassen 

- 3
de

 leerjaar: 3 klassen 

- 4
de

 leerjaar: 3 klassen 

- 5
de

 leerjaar: 3 klassen 

- 6
de

 leerjaar: 3 klassen 

In de eerste graad is er een klas meer omdat in deze graad een maximumquotum van 40 leerlingen per klas 

wordt gehanteerd. Uitzonderlijk zijn er in deze graad ook wel eens klassen van 45 leerlingen (soms ook meer). 

Vanaf het 3
de

 leerjaar zijn er per jaar niet meer dan 3 klassen.  

EEN GOEDE REPUTATIE 

De school dankt zijn goede reputatie o.m. aan deze beperking van het leerlingenaantal in de klassen van de 

eerste graad. Maar die reputatie is zeker en vast ook te danken aan het belang dat in de school gehecht wordt 

aan orde en discipline. De directeur is streng, niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor de leerkrachten. 

Tijdens zijn dagelijkse ronde waarbij hij elke leerkracht van 2 krijtjes voorziet, merkt hij het meteen als er zaken 
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zijn die niet goed lopen en kan hij meteen bijsturen. De leerlingen van de lagere graad zitten in de lokalen, 

vlakbij zijn bureau. Daar worden immers de fundamenten gelegd. Tijdens wekelijkse personeelsvergaderingen 

probeert hij alle leerkrachten op dezelfde lijn te houden. Niet alleen orde en discipline zijn belangrijk, hij 

verwacht van zijn leerkrachten dat ze hun leerlingen ook graag zien: ‘Devise: amour’!  

 

In Kabinda zijn generaties lang, van vader op zoon, in Kintu Kimune gevormd en onderwezen. Een argument dat 

bij vele ouders meetelt en waar o.m. papa Nunu behoorlijk trots op was: bij stakingen van leerkrachten (o.m. 

voor loonsverhoging) staakt de school van de Broeders van Liefde nooit mee. Eerste slachtoffers van zo’n 

staking zijn immers de kinderen (aldus papa Nunu). 

Lees ook meer hierover bij papa Nunu en directeur Kanyinda. 

DE GROUPE SCOLAIRE DES FRERES DE LA CHARITE A KABINDA  

Kabinda was de tweede missiepost ooit van de Broeders van Liefde in Congo. Toen ze er in 1913 aankwamen 

startten ze meteen met de bouw van een klooster en school. In 1915 was het schoolgebouw klaar en gingen de 

Broeders van start met de basisscholing (= lezen, schrijven en catechese) van enkele leerlingen. In 1918 was de 

tijd rijp voor voortgezet onderwijs dat in de (koloniale) geest van die tijd in de eerste plaats goede 

werkkrachten moest opleiden. De school van de Broeders in Kabinda bood vanaf dat moment ook een 

opleiding schrijnwerkerij en kleermaken aan.  

De school uit 1915 groeide geleidelijk uit tot een hele scholengroep: de Groupe Scolaire des Frères de la Charité 

à Kabinda. Naast de lagere school (Kintu Kimune – ong. 1200 lln.) maken dus ook een beroepsschool (Institut 

Kifulo – ong. 300 lln.; ‘samenleven’) en een secundaire school (Institut Bumune – ong. 900 lln.; ‘eenheid’) deel 

uit van de scholengroep.  

                    
Het atelier van Institut Kifulo (de beroepsschool)   De ingang van Institut Bumune (de secundaire school) 

De beroeps- en secundaire school hebben elk 3 afdelingen. Respectievelijk Bio-chimie (biochemie), Math-

Physiques (wiskunde-fysica) & Agronomie (landbouwkunde) en Menuiserie (houtbewerking), Maçonnerie 

(metsen) & Electricité (elektriciteit).  

De 3 scholen hebben een goede naam in Kabinda en omstreken. Maar in elk van deze drie scholen is de 

toestand schrijnend en de nood groot. 



5 
 

Zuidactie 2015 – Allons-y pour Ki-Ki 
Het project 

2. DE ZUIDACTIE 2015 KADERT IN EEN GROTER GEHEEL 

DE BELOFTE VAN HULP VAN BROEDER-GENERAAL  

In 2011 bezocht Broeder-Generaal, Dr. René Stockman, naar aanleiding van de 100
ste

 verjaardag van de 

Broeders van Liefde in Congo o.m. ook Kabinda. In zijn boek ‘Naar den Kongo. 100 jaar Broeders van Liefde in 

Congo’ schrijft hij hierover: Kabinda blijft een oase in de woestijn. Men maakte de rebellie mee, zelfs 

plunderingen zoals in Lusambo en men moest bij het einde van het Mobutu-tijdperk zelfs verschillende legers 

herbergen. Men lag een hele tijd in de vuurlinie, maar de school bleef open en de Broeders bleven ter plaatse. 

Maar de gebouwen moeten dringend opgeknapt worden. Zo toont de directeur ons in de lagere school heel wat 

gesneuvelde ruiten, en de laatste klassen zijn zelfs onbruikbaar geworden omdat een muur is ingestort. Ook een 

deel van de secundaire school staat letterlijk op instorten en is voorlopig niet meer bruikbaar. De beroepsschool 

tenslotte worstelt met een gebrek aan materiaal en ziet er nog armetieriger uit dan in Lusambo. Hier zijn 

trouwens helemaal geen machines meer te bespeuren. […] Gebrek aan transportmogelijkheden en vooral een 

gebrek aan financiële ondersteuning maakt het werk moeilijk. Ik kan niet anders dan met een aanmoediging 

beloven dat er in de toekomst zal uitgekeken worden naar mogelijke steun. […] Ik hoop samen met hen dat het 

ooit beter wordt.  

HELPEN OF SLUITEN  

En Broeder-Generaal voegt de daad bij het woord. In mei 2013 stuurt hij André Ornelis (oud-directeur van Ursel 

en sinds september 2012 werkzaam als vrijwilliger voor Fracarita Belgium) op opdrachtreis naar Kabinda. In zijn 

rapport van die reis vermeldt André volgende dubbele doelstelling: “De scholen van Kabinda bezoeken met 

aandacht voor het onderwijs - pedagogisch en didactisch – en ook voor de omstandigheden waarin het 

onderwijs plaats vindt”. Broeder generaal had hem kort ervoor ingelicht over zijn bezoek aan de school en 

gewezen op de moeilijke omstandigheden ter plaatse. De conclusies van André Ornelis’ werkbezoek aan 

Kabinda zijn duidelijk: Kabinda moet geholpen worden, anders bestaat het risico dat de school, of zeker 

bepaalde richtingen, moeten gesloten worden. Voor mij is het klaar: HELPEN of SLUITEN! Ik ben zeker dat de 

school ruime mogelijkheden heeft, maar  het is hoog tijd dat er geanticipeerd wordt. 

 
André op klasbezoek in Kabinda (mei 2013) 

COÖRDINATIE VAN DE STEUN AAN KABINDA 

Onder impuls van André werd voor de 3 scholen van de Groupe Scolaire intussen een prioriteitenplan 

opgesteld. In samenspraak met Broeder-Generaal spande hij ook twee andere vrijwilligers voor de kar: 

Boudewijn van Hyfte (op het einde van zijn beroepsloopbaan actief in de dienst gebouwen van de centrale 

administratie van de Broeders van Liefde) en Luc Savat (schrijnwerker op rust uit Adegem, oud-ll. van de 

Broeders van Liefde en al een hele tijd een onmisbare hulp voor de vakschool van de Broeders van LIefde in 
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Bukavu). Luc trok in augustus naar Kabinda om er het schrijnwerkersatelier weer bruikbaar te maken en 

Boudewijn volgt de nieuwbouw- en renovatieplannen in de 3 scholen op. Lokaal gebeurt de coördinatie en 

opvolging door de Congolese Broeders André Kateba (overste van de communauteit van Kabinda) en Jean 

Mbeshi (2
de

 assistent in de Generale Raad van de Broeders van Liefde).  

EEN VRACHTWAGEN EN NIEUWE BANKEN 

Ook de opbrengsten van de Kerstschrijfactie van Broeder Generaal in december vorig jaar gingen naar de 

Groupe Scolaire in Kabinda. De giften werden heel concreet gebruikt voor de aankoop van een vrachtwagen. 

Transport in Congo is – omwille van de erbarmelijke infrastructuur – bijna onbetaalbaar. Chauffeurs vragen 

woekerprijzen. Wie een school wil renoveren en de nodige materialen voor een beroepsschool wil kunnen 

aanvoeren, heeft betaalbaar transport nodig. Daarmee begint alles. Dus ging Jean Mbeshi op zoek naar een 

vrachtwagen, samen met Boudewijn. Hun oog viel op een tweedehandse brandweerwagen van het 

Amerikaanse leger die ze hier in het Limburgse Bocholt kochten. Een vrachtwagen met vierwieltractie en een 

krachtige motor van een merk waarvan wisselstukken in Congo verkrijgbaar zijn. 

Of een vrachtwagen nu leeg is of volgeladen, de prijs voor het verschepen naar Congo blijft dezelfde. Dus werd 

er materiaal aangekocht en ingezameld. Vooral machines en vervangstukken voor houtbewerking. Zo zou men 

banken bvb waaraan in alle 3 de scholen een groot gebrek is, zelf kunnen maken. Onze BUSO-scholen in 

Lummen, Zwijnaarde en Sint-Job waren gulle schenkers. Ook Luc Savat deed een stevige duit in het zakje. 

Volgeladen met een combiné, een boormachine, een trekzaag en ander materiaal vertrok de vrachtwagen eind 

mei naar Congo. Drie weken later stond hij in Congo, in de haven van Matadi. Na een heroïsche reis kwam de 

vrachtwagen veilig en wel in juli 2014 in Kabinda aan. Onderweg van Matadi naar Kabinda werd een flinke 

voorraad timmerhout gekocht. In augustus kwam Luc in Kabinda aan en bracht samen met de vakleerkrachten 

de schrijnwerkerij van de vakschool helemaal in orde. Eind augustus draaiden ze 100 nieuwe banken waardoor 

o.m. in de klas van papa Nunu bij het begin van het schooljaar 2014 niemand meer op de grond moest zitten.  

              
         Broeder André Kateba bij de vrachtwagen   Enkele van de nieuwe banken in la 6éme C van papa Nunu 

DE HEROPBOUW 

INSTITUT KIFULO  

Broeder Jean Mbeshi slaagde erin om bij de Italiaanse Bisschoppenconferentie €206 900 los te krijgen voor de 

verdere renovatie en uitrusting van deze afdeling van de Groupe Scolaire. Ook de Broeders van Liefde van 

Congo en Fracarita International doen met resp. €22 000 en € 65 000 een duit in het zakje.  

De heropbouw van de beroepsschool kreeg prioriteit. En dit om wel een heel concrete reden: eens de 

leerlingen voldoende vorming hebben genoten, zullen zij ingeschakeld worden in de heropbouw. Bij wijze van 

praktijklessen zullen de leerlingen metsen, hout en elektriciteit een deel van de nieuwbouw, renovatie en 
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elektrificatie voor hun rekening nemen. Dat is trouwens de bijdrage die van de school zelf wordt verwacht in 

het hele renovatieproject. 

En dat men het meent met de renovatie van het Institut Kifulo wordt bewezen door onderstaande foto’s die 

Broeder Jean Mbeshi ons op 5 januari ll. bezorgde: 

 

KINTU KIMUNE  

De heropbouw van Kintu Kimune werd, onder impuls van André Ornelis, de doelstelling van de Zuidactie 2015.  

INSTITUT BUMUNE 

De secundaire school blijft momenteel wat in de kou staan. Maar de inspanningen en ondersteuning in de 

overige 2 scholen wakkeren ook daar de hoop aan op betere tijden. 
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3. DE NODEN  

Zowel directeur Kanyinda als papa Nunu hebben het in hun interview uitgebreid over de noden van de school. 

Kort samengevat: de noden zijn groot in Kabinda.  

Twee van de vier gebouwen dreigen in te storten en moeten vervangen worden door nieuwbouw (twee 

nieuwe gebouwen van elk 6 klassen). Dit zijn gebouwen die opgetrokken zijn uit adobestenen; bakstenen die 

gedroogd zijn in de zon en nooit in een noven gebakken werden. De overige twee gebouwen moeten dringend 

gerenoveerd worden: daken, plafonds en muren moeten hersteld worden, er moeten overal vloeren komen en 

(metalen) ramen en deuren. De hele school moet ook voorzien worden van elektriciteit. Ook op vlak van 

uitrusting is er nog heel wat werk aan de winkel: in veel klassen is er nog steeds een tekort aan banken en is 

het bord zodanig beschadigd dat er niet op te schrijven valt. Daarnaast is er ook een dringende nood aan 

handboeken en ander didactisch materiaal. De directeur droomt ook van een kopieermachine, zodat de 

leerlingen die geen handboek kunnen kopen toch over het nodige lesmateriaal kunnen beschikken.  

De totale kosten voor de renovatie en nieuwbouw van Kintu Kimune zijn geraamd op €247 000.  

Broeder Jean Mbeshi gaf zelf aan dat we het hele project vermoedelijk niet met het geld van de Zuidactie 

alleen zullen kunnen dragen. Daarom stelde hij voor – in samenspraak met Broeder Generaal en André Ornelis 

–om het geld dat met de Zuidactie ingezameld wordt te besteden aan de nieuwbouw en uitrusting ervan. Het 

overige geld probeert men langs andere kanalen in te zamelen. 

ALLONS-Y POUR KI-KI! En laat ons meer dan ooit gedreven actie voeren voor Kintu Kimune. Omdat het een 

goede school is, maar vooral omdat het om de toekomst van duizenden kinderen gaat!  

Enkele prijzen – om een idee te geven hoe het door jou geschonken of door jouw school/instelling ingezameld 

geld besteed zal worden: 

Nieuwbouw :  

 = 2 x 6 klassen van 7x8 m (= norm van een klas in Congo); of 7 x 48 m x 2  
in Kasaï bedraagt de kostprijs van een constructie ongeveer $380/m2  
(= ‘all-in’ kostprijs (dus ook materiaal, transport, werkuren, …):  

  
  -> Totale kostprijs: 7 x48 x2= 673 m2 x 380$= 255.360$ of €199.500  

-> voor 1 klas: 21.280$ = €16.625 (aan een koers van €1/$1,28)  
  -> voor 1 baksteen: €14,5 (prijs berekend aan 1196 stenen per klas – daarbij rekening  

houdend met de hoogte van de klassen, de grootte van de Congolese bakstenen, de dikte van 
de voegen en de m² openingen voor de ramen en deuren) 
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Banken: $50 à 60 = €40 à €48 

 

Bord:  $30 =€24  

 

BIJLAGE : KOSTENRAMING DOOR BROEDER JEAN MBESHI 

Les besoins à l’école Primaire Kintu Kimune sont énormes et tout ne peut pas être fait en une fois. Je pense que lors des 
premières missions de Boudwjin et André l’année passée, ils avaient fait les estimations pour chaque école. Je vais essayer de 
vous donner quelques orientations selon mon expérience, sans être un architecte ni constructeur. Je ne saurais pas donner un 
budget, mais plutôt les orientations pour avoir une idée des chiffres. 
Avant votre mission, nous avions eu trois réunions avec le Général, André, Boudwjin et moi dans le cadre du projet Kabinda. 
Ainsi, pour l’école primaire, nous avions catégorisé les travaux en trois groupes. 

I.                  
Les Bâtiments à reconstruire 
Nous avons estimé que les deux derniers bâtiments (vers l’école professionnelle) devaient être démolis et reconstruits, donc 2 
nouveaux bâtiments de 6 classes chacun. Selon les normes chaque bâtiment doit avoir 6 classes de 7x8 m, soit 7x48 m x 2 
bâtiments. Selon mon expérience sur les couts de construction dans certaines provinces du Congo, au Kasaï, on construit à 
environ avec 380$/m2. Les deux bâtiments donneraient une surface : 7 x48 x2= 673 m2 x 380$= 255.360,00$, soit 
199.500,00€  au taux de 1€/1,28$. Ce chiffre n’est que illustratif et peut être corrigé par les experts après une étude objectives 
du lieu. 
  

II.               Les Bâtiments à Réhabiliter : 
Les deux autres bâtiments principaux (à gauche et à droite du Couvent des Frères), devaient être réhabilités. Réparation des 
murs, peinture, remplacement des portes et fenêtres en structure métalliques, remplacement de plafonds dans toutes les 
classes, réparation de pavement et des murs de soutènement… Je ne saurais pas vous donner une estimation du cout réel 
pour ce travail sans une évaluation préalable. (Ex. le remplacement du plafond seul peut coûter environ 26.000,00$ selon le 
coût par m2, remplacement de 15 portes, 4.500,00$, 55 fenêtres 12.700,00$). Nous pouvons estimer le coût global à environ 
60.000,00$ soit 47.000,00€.. mais il faut une bonne évaluation 
  

III.              L’Equipement à fournir dans les salles :  
Comme vous l’aurez aussi constat, il sera nécessaire de compléter les bancs dans les salles de classes, doter les enseignants 
des table-bureaux et chaises, fournir les mobiliers de bureaux pour le Directeur et son adjoint, au besoin certains matériels 
didactiques indispensables pour un bon enseignement. 
 
Avis personnel 
Je pense que nous ne pouvons pas seulement compter sur l’action du Sud pour réaliser ce projet, au moins que cette année 
l’action fasse exception pour récolter assez des fonds. Je vous propose de concentrer l’action du Sud pour les deux bâtiments à 
construire, nous devons continuer à chercher d’autres sources pour les autres travaux (réhabilitation, équipement…)  
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4. DE PROTAGONISTEN 

DIRECTEUR KANYINDA 

PERSONALIA 

 

Heet voluit Muimbi Kanyinda Jean Theo 

Is 65 jaar oud en sinds 1987 directeur van EP KI-KI 

Heeft 12 kinderen; 4 van hen studeren aan de universiteit, 4 zitten in het secundair onderwijs en 4 in 
het lager onderwijs 

Woont op 12 km afstand van de school en legt die hele afstand elke dag twee keer te voet af. Elke 
ochtend vertrekt hij om 4u om op tijd in Kabinda te zijn.  

Vindt papaya’s, rijst, boontjes – vooral groenten en fruit – erg lekker. Hij lust geen vlees. 

Is bang om te sterven; vooral omdat hij al oud is. ‘Ik ben 65 jaar en daarmee neig ik naar het einde van 

mijn leven. Zolang ik leef, leef ik voor God en in christelijke zin ben ik niet bang van de dood. Ik geloof 

in de verrijzenis. Maar net als iedereen loop ik toch heel hard weg als ik de dood ontmoet (lacht)’.  

Is zeer gelukkig en fier met zijn familie, maar vooral met zijn vrouw.  

Werkt in het weekend op zijn akkers en leest veel om zichzelf te verrijken  

 

INTERVIEW  

ZIJN TAAK EN DE NOODZAAK VAN DISCIPLINE 

Mijn belangrijkste taak is de orde en discipline verzekeren. Ik moedig de kinderen aan om regelmatig én op tijd 

naar school te komen. Leerlingen die afwezig zijn geweest, spreek ik aan en ik vraag hen naar de reden van hun 

afwezigheid. Er bestaat ook zoiets als een ‘cahier de communication’ met de ouders.  

Als directeur moet ik het voorbeeld geven: ook ik moet stipt zijn. Ik moet als eerste én als laatste op school zijn: 

ik moet er zijn voor iedereen én vertrekken na iedereen. Ik moet de leerkrachten en leerlingen ’s morgens 

onthalen en leerlingen die eventueel achterblijven (omdat ze thuis problemen hebben bvb.) opvangen. 
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Bijna al onze kinderen komen elke dag naar school, ze zijn zelden afwezig. Als ze lange tijd niet komen opdagen, 

ga ik de leerlingen thuis opzoeken of probeer ik hen telefonisch te bereiken. Wat tegenwoordig in Afrika (en 

dus ook in Congo en zelfs in Kabinda) steeds gemakkelijker wordt, want zodra iemand een beetje geld heeft 

koopt deze een GSM.  

De kinderen studeren goed, maar de omstandigheden zijn precair. Discipline moet opgelegd worden aan 

kinderen. We eisen dit, elke dag weer. Maar dit kan enkel als ook de leerkrachten en ouders gedisciplineerd 

zijn. Het voorbeeld komt immers van bovenaf. Ouders en school moeten samenwerken.  

Ouders moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Ze moeten alle mogelijke inspanningen leveren om hun 

kinderen van het nodige te voorzien. Ik probeer de ouders te sensibiliseren. Daarvoor hebben we één 

vergadering per maand. Ik probeer hen ook te overtuigen om hun verantwoordelijkheid te nemen. Er moet een 

samenwerking zijn tussen ouders en school. Ouders vervolledigen de opleiding en opvoeding die wij hier op 

school geven. 

Maar er zijn ouders die echt geen middelen hebben. Het leven hier in Congo is moeilijk. We leven hier 'grâce à 

Dieu'. Er zijn ouders die echt geen schriften of stylo's kunnen betalen. Hun kinderen kunnen geen les volgens 

zoals het hoort. Daarom verdeel ik de schriften die niet gebruikt worden door de leerkrachten onder de 

allerarmste leerlingen: wezen of de kinderen van wie de ouders het echt niet kunnen betalen. Zij krijgen ook 

potloden, leien en griffels van de school. 

Discipline is belangrijk. Het onderwijs in Kintu Kimune is kwaliteitsonderwijs, gegeven door gekwalificeerde 

leerkrachten. Heel wat kaderleden sturen hun kinderen naar de scholen van de Broeders van Liefde. 

Een gedisciplineerde opvoeding is noodzakelijk voor kinderen. Zonder discipline kan een kind zelfs niet goed 

studeren. Je moet een kind tonen wat hij moet doen en wat hij niet mag doen. Als je dat niet doet, creëer je 

monsters. Zonder vorming op fysiek, intellectueel, esthetisch, religieus en moreel vlak loopt het fout met 

kinderen. De toekomst van het land is in handen van de kinderen die we hier vormen. We vormen ze op 

verschillende vlakken, zodat ze ‘complete mensen’ worden.  

Ik moet als een echte ‘ouder’ zijn voor de kinderen van de school. Ik geef voordrachten aan de leerkrachten, 

om hen door te geven dat ze van de kinderen moeten houden. Zonder liefde kan men geen mooi werk doen. 

Ook op dit vlak moet ik het voorbeeld geven aan de leerkrachten, zij moeten die liefde dan op hun beurt 

doorgeven aan de leerlingen.  

DE NODEN VAN DE SCHOOL 

Het 4de leerjaar zit in heel oude gebouwen, nog opgetrokken in Adobe-baksteen. Het dak is stuk en dreigt in te 

storten op het hoofd van de leerlingen. Het dak is ook niet geïsoleerd, in het droog seizoen is het overdag bijna 

niet uit te houden in deze lokalen. Het bord is helemaal vernietigd. Ook het plaveisel is beschadigd of 

onbestaand. De gebouwen zijn bijna niet meer te renoveren. Over twee à drie jaar vallen ze volledig in puin. Er 

moet dringend een nieuwbouw komen. Hiervoor hebben we veel geld nodig. 

Ook het tekort aan banken is een groot probleem in Kintu Kimunel. De kinderen zitten hier soms op de grond. 

Om echt goed te leren schrijven zijn er banken nodig; moeten leerlingen aan een bank zitten. Het eerste 

probleem dat moet opgelost worden is het tekort aan banken.  

Een ander probleem zijn de borden. Deze zijn helemaal beschadigd. Hoe moeten de leerkrachten daarop 

schrijven?  

Vanaf het regime van Mobutu is het verkeerd gegaan. Men steelt alles. Zelfs ramen en deuren en banken. 

Mensen nemen die mee naar huis. Het is hier een ‘désordre total’. In de gebouwen die gerenoveerd moeten 
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worden, moeten er zeker en vast ook deuren en vensters komen om de eigendommen van de school te 

beschermen.  

DE FALENDE STAAT 

We hangen af van de staat, maar deze blijft in gebreke. Als je hier in Congo een mooie, goed uitgeruste school 

vindt, is dat niet dankzij het geld van de Congolese staat maar wel door giften van buitenaf – meestal van 

congregaties uit Europa.  

De staat geeft enkel 40 000 CDF (€34.48) voor alles (stoelen, banken, schriften voor leerkrachten, …). Maar dat 

volstaat helemaal niet. Dat is zelfs niet het duizendste van wat we nodig hebben. Ik heb niets, maar met de 

kleine, beperkte mogelijkheden die ik heb probeer ik te verbeteren wat kan. Van de staat krijg ik niets – enkel 

beloftes ... Ik heb al rapporten geschreven naar de verantwoordelijken, maar er gebeurt niets. Totale negatie ... 

Het is betreurenswaardig. Als we op de staat moeten wachten, gebeurt er niets. De staat faalt. Congolese 

overheidsfunctionarissen zijn enkel bezig met het vullen van hun eigen zakken. In het lot van de ‘gewone 

burgers’, zijn ze niet in het minst geïnteresseerd.  

Het salaris van de leerkrachten is minimaal. Maar wat kan ik eraan doen? Ik moedig hen aan om toch nog beter 

te werken, niettegenstaande hun pover inkomen. Ik zeg hen niet naar het geld te kijken, maar naar de 

toekomst van de kinderen. Dat moet hun eerste bekommernis zijn. Daarvoor moeten ze zich opofferen.  

In sommige families studeren niet alle kinderen, omdat er geen geld is. Het is niet zo dat per definitie de 

meisjes meer moeten thuisblijven dan de jongens. Er is heel wat sensibilisering vanuit de staat om meisjes naar 

school te sturen. Met succes: we zien de laatste jaren hoe er steeds meer en meer meisjes naar school gaan. 

Dat is zowat het enige wat de staat wel goed doet inzake onderwijs. 

EN TOCH … 

Er zijn tekenen van hoop en mensen van goede wil. We hebben 100 banken gekregen. Dat kan voor een 

buitenstaander niet zoveel bijzonders lijken, maar voor ons en ook voor de kinderen is het iets uitzonderlijks.  

Maar we hebben meer nodig. Twee totaal nieuwe gebouwen, herstel van de overige gebouwen; handboeken, 

een kopieermachine, computers, … We hopen dat het met de tijd en met de hulp van de Broeders van Liefde, 

van Broeder-Generaal zal veranderen. We zien nu al kleine veranderingen.  

Maar alle hulp moet uit goede handen komen. Corrupt geld aanvaard ik niet. Ik wil mezelf niet corrumperen … 

Geld uit Europa gaan we – alle leerkrachten en leerlingen samen - met open armen ontvangen.  

EEN BOODSCHAP VAN LIEFDE  

Ik wil vooral een boodschap van liefde meegeven aan de mensen in België en een appel lanceren aan de 

mensen van goede wil. Een appel om niet de armen te kruisen, maar om ons te helpen met een petit rien. 

Zodat we de lokalen kunnen renoveren en – zeker en vast ook – de veiligheid van alle kinderen kunnen 

garanderen. 
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PAPA NUNU 

PERSONALIA 

 

Heet voluit Celestin Kibambe Nunu 

Is 58 jaar oud; oud-leerling van de school en sinds 1991 leerkracht in Ecole Primaire Kintu Kimune  

Is vader van 8 kindere(5 jongens en 3 meisjes) tussen 32 en 8 jaar oud.  

Is de gedreven en geliefde leraar van “6ème C”: 60 leergierige 11-jarigen die heel graag ook eens de 

clown uithangen. Waarbij hij hen op kordate wijze terechtwijst.  

Eet graag vlees, maar eet het zelden. Eet ook graag vis, groenten, … alles eigenijk, maar heeft geen 
geld om datgene wat hij lekker vindt ook te kopen. 
 
Houdt niet van mensen die anderen kwaad doen en houdt ook niet van muggen en honden. 
 
Droomt ervan dat al zijn kinderen kunnen studeren. Dat zijn vrouw en hij gezond mogen blijven. Dat 
hij het nodige geld heeft om een goed leven te kunnen leiden. Dat hij een mooie woning heeft. 
 
Houdt van het leven, houdt zeker van het leven! 

Maakt tijdens de weekends zijn agenda voor de week die komt. ’s Zondags gaat hij naar de mis, 

bidden. Na de mis bereidt hij zijn lessen voor maandag voor. 

INTERVIEW  

Als één van de ouderdomsdekens van de school neemt hij ook wel eens de taken van de directeur over. Zo was 

hij het ook die ons, toen we net in Kabinda gearriveerd waren, een eerste rondleiding doorheen de school gaf. 

Hierbij geassisteerd door Frère Adelard, de directeur van Bumune, de middelbare school van de Broeders van 

Liefde. Papa Nunu hield toen een gepassioneerd pleidooi over het doel en de noodzaak van onderwijs. Ook zijn 

getuigenis over de noden van de school was een krachtige oproep. We wisten al meteen dat we niet voor niets 

gekomen waren! 
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DE TOESTAND EN DE GOEDE NAAM VAN KINTU KIMUNE 

Ooit was de school een juweeltje. In elke klas stonden voldoende banken voor alle leerlingen; ze hoefden dus 

niet met drie of zelfs met vier aan één bank te zitten – laat staan dat ze op de grond les moesten volgen. Ze 

hadden ruimte, konden ademen … Nu zijn er klassen waarin het plafond naar beneden komt. Zeker tijdens het 

regenseizoen bestaat het gevaar dat het plafond op de hoofden van de leerlingen instort. Oneffenheden in het 

plaveisel veroorzaken verstuikte voeten en eventueel zelfs gebroken benen. Vensters en deuren ontbreken of 

zijn in slechte staat. In heel wat klassen is het bord niets waard.  

Ondanks de lamentabele staat van de gebouwen blijven de leerlingen in grote getale naar de school komen. 

Zelfs een overheidsambtenaar van onderwijs die aanvankelijk van plan was om zijn kinderen elders in Kabinda 

te laten schoollopen veranderde van gedachten na een bezoek aan de school. Het niveau van de vorming in de 

scholen van de Broeders had hem overtuigd. Wij staken ook niet hier op school. Heel wat scholen staakten bij 

het begin van het nieuwe schooljaar. Wij deden dat niet; de eerste slachtoffers van zo’n staking zijn immers de 

kinderen. De Broeders zijn de vaders van het onderwijs in Kabinda. Het voorbeeld komt van bij hen. Als het bij 

de Broeders niet goed gaat, gaat het in de andere scholen van Kabinda nog veel slechter.  

Als ik zie hoe slecht onze gebouwen eraan toe zijn, doet dat pijn aan het hart. Maar we doen ons best. We 

willen de kinderen niet in de steek laten en we forceren ons. We doen verder zoals vorig jaar. We houden vol! 

ZIJN VISIE OP ONDERWIJS 

We moeten verantwoordelijke mensen creëren. Complete en sociale mensen. Mensen die iets bijdragen aan 

onze maatschappij. Mensen die in staat zijn om, met de moraal die ze hier meekrijgen, leiding te geven. We 

hebben in onze scholen al talrijke kaderleden gevormd. Mensen die nu hoge functies bekleden in dit land.  

Wij vormen mensen, maar doen hen ook nadenken over de moraal. We willen hen respect bijbrengen en 

liefde. Zowel voor zichzelf als voor anderen.  

Om kwaliteitsvol onderwijs te kunnen blijven bieden, hebben we sinds dit jaar beslist – ook op aanraden van 

Broeder-Generaal - om de norm op 55 leerlingen per klas te leggen. We moeten nu wel kinderen weigeren, 

maar we selecteren niet op basis van resultaten. Wie bij ons begint, gaat bij ons verder – ook kinderen met 

minder goede resultaten. Deze moeten niet wijken voor primussen van andere scholen. 

We mogen de kinderen niet in de steek laten. Jezus hield van kinderen. Hij stierf voor hen, op het kruis.  

HET FALEN VAN DE STAAT 

De echte leiders laten het afweten. De staat neemt zijn verantwoordelijkheid niet, we hebben hulp van 

buitenaf nodig. De congregatie neemt het in handen. Uit liefde en zorg voor de toekomst van deze school, van 

haar kinderen én haar leerkrachten.  

DE HOOP VAN PAPA NUNU  

Ik hoop op een herstel van de school. Zodat deze haar goede naam en kwaliteit kan behouden. Zodat we ons 

werk kunnen doen zoals het hoort. Nu doen we dit ook wel, maar ‘ondanks alles’ – omdat we de kinderen niet 

in de steek willen laten.  
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KIBAMBE 

PERSONALIA 

 

Kibambe zit in het 6
de

 leerjaar in de klas van papa Nunu (6ème C). Kibambe heeft klasnummer 43; in 

het totaal zitten niet minder dan 60 leerlingen in papa Nunu’s klas. 

Kibambe is de op één na jongste van 7 kinderen. Eén van zijn oudere broers is leraar en werkt in Mbuji 

Mayi; dit tot grote trots van zijn ouders. 

Dagelijks stapt Kibambe 8km van en naar de school (4 km heen en 4 km terug). Om 5u30 staat hij op, 

neemt een ‘bamboedouche’, eet ‘un petit rien’ en moet ten laatste om 6u op weg zijn naar school, wil 

hij daar op tijd aankomen.  

Hij houdt van nootjes, vlees, maniok en gezouten vis. 

Hij is bang van slangen en honden. 

Zaterdag vindt hij de minst leuke dag van de week, want dan moet hij allerlei karweien doen. Zondag 

vindt hij wel OK, want dan mag hij naar de mis. Maandag vindt hij de leukste dag van de week, want 

dan mag hij opnieuw naar school. 

KIBAMBES DROOM 

Kibambe droomt ervan om later dokter te worden. Net zoals de man aan wiens huis (in de ogen van Kibambe 

een ‘villa’) hij dagelijks voorbij komt op weg naar school. Dokter Kateba is ook een oud-leerling van de 

Broeders. In 1999 studeerde hij af in het Institut Bumune (de secundaire school van de Broeders van Liefde in 

Kabinda). Na 7 jaar universitaire studies in Mbuji Mayi werd hij arts. Hij vond een plaats in het ziekenhuis van 

Kabinda en verdient daar een maandloon van $350. Het merendeel van de artsen trekt echter naar steden als 

Mbuji Mayi en Kinshasa omdat ze daar meer (in Kinshasa zelfs tot 3x zoveel) kunnen verdienen.  

Kibambes ouders zetten alles op alles opdat Kibambe zijn droom zou kunnen realiseren, maar evident is het 

niet. 
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Om een beetje geld te verdienen stookt Kibambes mama 500 (‘Cinque Cents’); een typische drank van Kabinda 

– gemaakt van maïs en maniok. Deze drank, zo genoemd omdat de prijs is die voor een liter moet betaald 

worden, heeft een alcoholpercentage van niet minder dan 57°. Cinque Cents wordt gedronken als aperitief 

maar even goed gebruikt om wonden te ontsmetten. Het water dat Kibambes mama nodig heeft om de drank 

te stoken put ze uit de bron die op 30 minuten wandelafstand ligt van de hut waarin de familie woont. Alcohol 

stoken is ongezond werk en Kibambes mama is vrij vaak ziek. Andere karweitjes waarmee ze af en toe geld 

verdient lukken dan uiteraard ook niet: hout sprokkelen en hakken (voor een bundel brandhout krijgt ze zo’n 

1000 CDF of €0,87) of houtskool maken (voor een emmer krijgt ze zo’n 3000 CDF of €2,6). 

Kibambes vader heeft mogen studeren. Hij is een oud-leerling van de beroepsschool van de Broeders van 

Liefde in Kabinda (Institut Kifulo) waar hij de afdeling schrijnwerkerij volgde. Hij werkt in loondienst bij een 

schrijnwerker in Kamana, 60 km. ver van Kabinda. Kibambes vader heeft er altijd van gedroomd om als 

zelfstandig schrijnwerker in Kabinda aan de slag te kunnen en op die manier bij zijn gezin te kunnen zijn; maar 

het materiaal dat hij daarvoor nodig heeft kan hij niet betalen.  

INTERVIEW MET KIBAMBES PAPA 

Studeren is belangrijk, zo zegt hij. Studeren is de toekomst van kinderen. Kibambe is een verstandig kind. In het 

1ste leerjaar was hij steeds de eerste. We doen echt inspanningen om hem te laten studeren. Ondanks alle 

moeilijkheden, op alle mogelijke manieren. 

Kibambe wil dokter worden. Dat is belangrijk, dat hij heel goed weet wat hij wil worden. Een Broeder van 

Liefde van wie we les krijgen in de beroepsschool, heeft ons dat ooit verteld. Enkel diegenen die weten waarom 

ze studeren, zetten door.  

Als je zoon goed gestudeerd heeft en als je hem als ouder daartoe alle mogelijkheden gegeven hebt, zal hij 

later voor jou zorgen. Tot aan je dood. Dokters wonen in een mooi huis, wij wonen in hutten. Om zo'n huizen te 

bouwen heb je geld nodig. 

De school van de Broeders van Liefde is een goede school. De Broeders hebben heel veel mensen gevormd. De 

meerderheid van de mannen hier in Kabinda heeft bij de Broeders gestudeerd. Het is de beste school. Bij de 

Broeders blijven de leerkrachten les geven. Ze blijven op post, ook al zijn er nationale stakingen. Daarom gaat 

Kibambe daar naar school. Ook al is het ver.  
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CHRISNOVIC 

 

Chrisnovic (betekenis: Christ Vainceur) is de zoon van Chacel, een 19-jarige ‘élève mariée’. Deze zet alles op 

alles zowel om zelf haar studies te kunnen afmaken (ze begon in september aan het laatste jaar van het 

secundair – net als haar 2 jaar jongere zus) als om haar zoon te laten studeren. Maar dit is niet 

vanzelfsprekend!  

Het onderwijs in Congo is in theorie gratis, maar de schoolbenodigdheden moeten door de ouders bekostigd 

worden. Bij het begin van het schooljaar krijgen de leerlingen te horen wat ze nodig hebben. Hoe verder in hun 

schoolloopbaan, hoe meer schriften en dergelijke ze nodig hebben en hoe duurder schoolgaan wordt. Vooral 

secundair onderwijs is duur. 

In het eerste leerjaar heeft Chrisnovic volgende zaken nodig:  

3 schriften  = 600 CDF  = €0.5 
 1 lei  = 2000 CDF = €1.75 
 1 griffel  = 100 CDF = €0.08 
 1 potlood = 100 CDF = €0.08 
 1 boekentasje = 1500 CDF = €1.3 
 TOTAAL  = 4300 CDF  = €3.7. 

Op zich lijkt 3,7 euro voor een heel schooljaar niet zoveel, maar voor sommige Congolese ouders is zelfs dit nog 

teveel. Voor Chacel bijvoorbeeld. Haar beide ouders zijn overleden; ze vroeg aan familieleden en buren om 

haar het nodige geld te lenen. Eens ze volgend jaar afgestudeerd is en werk heeft, zou ze alles terug betalen, zo 

beloofde ze. Maar familieleden en buren zijn niet happig, want ze weten ook dat er weinig werk is in Kabinda 

en dat de kans dat Chacel werk vindt, klein is. Gelukkig voor mama Chacel heeft directeur Kanyinda begrip voor 

dergelijke situaties en helpt hij de armste ouders zoals zij waar hij kan. 

Chacel woont met Chrisnovic op hetzelfde domein als haar schoonbroer en schoonzus. Chrisnovics vader (een 

oud-leerling van de richting Fysique et Mathématique in Bumune, de secundaire school van de Broeders van 

Liefde) is op zoek naar werk in de stad (Mbuji Mayi). Maar of hij er zal vinden?  

Zoals elke Congolese jongen van 6 jaar is Chrisnovic behoorlijk zelfstandig en gaat hij helemaal alleen naar 

school en ook terug naar huis (1,5 km). Hij gaat ook helemaal alleen naar de markt, zijn schoolbenodigdheden 

kopen.  

In de periode dat de mango’s rijp zijn, bestaat zijn middagmaal uit een mango. Meer niet. 

Net als elke jongen van die leeftijd vindt hij voetballen en met zijn vrienden spelen leuker dan naar school gaan.  

Hij vindt beignets, fufu met vlees en pindanootjes lekker. Hij is bang van slangen en gevaarlijke dieren. 


