
Veel Congolese kinderen gaan niet 
naar school. Ouders die geen geld 
hebben om hun kinderen te voeden, 
sturen hun kinderen de straat op als 
straatverkopertje of schoenpoetser om 
iets bij te verdienen voor het gezin. 
Ook moeten Congolese kinderen vaak 
thuis helpen: water halen en koken, ter-
wijl mama en/of papa op het veld werken. 

De kinderen die toch naar school kunnen gaan 
komen dikwijls in grote klassen terecht. 
Omdat de leerkrachten in Congo bijna niets verdienen, 

zijn er leerkrachten te weinig. Klassen met meer dan 
80 leerlingen zijn in Congo geen uitzondering. Maar de 

opleiding voor leerkrachten vormt een nog groter 
probleem. In Congo is deze niet goed. 

Bovendien hebben de leerkrachten 
ook weinig of geen hulp-

middelen om hun 
lessen boeiend te 

maken. Congolese 
kinderen krijgen dus 

vaak saai en slecht les.

Ook daar hebben kinderen recht op degelijk onderwijs 
en een mooie toekomst!
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Congo: 
een heel groot land 

met heel arme mensen

Naar school gaan in Congo

Congo is een heel groot land, in het midden van 
Afrika. Het land is bijna 80 keer groter dan België! 

De natuur in Congo is erg mooi, maar de mensen zijn 
er arm, op één na de armste van de wereld. Bijna 
9 op 10 mensen moet er met €1 per dag of zelfs 
minder overleven. Wie elke dag wat fufu kan eten 

heeft geluk. 
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Naar school gaan in Congo

Steun onze projecten in Congo!Steun onze projecten in Congo!

Meer info ?Meer info ?

NGO voor ontwikkelingssamenwerking (Broeders van Liefde)

Jozef Guislainstraat 43, 9000 Gent
tel: 09/216.35.05

of
zuidactie@fracarita.org

Kintu Kimune
is Kisonge voor

Samen kunnen we alles aan!
Doe je mee?

Congo is een heel groot land, in het midden van 
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Zuidactie Broeders van Liefde

www.zuidactie.bewww.zuidactie.be

zuidactie@fracarita.org



In Kintu Kimune gaat het er gelukkig 
anders aan toe. In deze lagere school van 
de Broeders van Liefde in Kabinda krijgen 

de kinderen wel goed les. Maar de klas- 
lokalen zijn vervallen en op de oude 

zwarte borden valt bijna niet meer te 
schrijven. Maar moeilijk gaat ook, zeker als je 

je leerlingen graag ziet, zegt directeur Kanyinda. Chrisnovic, Kibambe, hun klasgenootjes 

en alle overige leerlingen (in het totaal zo’n 1200) komen graag naar school. 

Ook al zijn er banken tekort en moeten sommigen van hen daardoor les 

volgen op de grond. Goed leren schrijven is op die manier helemaal niet 

gemakkelijk! 

KI-KI heeft een goede naam. Heel wat papa’s die zelf naar 

deze school gingen, sturen hun zonen op hun beurt naar 

deze school. 

Maar de toestand van de school is zeer slecht! 
Twee van de vier gebouwen zijn zo vervallen dat ze 

dreigen in te storten. Nieuwe gebouwen, nieuwe borden 

en voldoende banken voor iedereen kosten heel wat 
geld. De school heeft onze steun erg nodig!

Chrisnovic zit in het eerste leerjaar van de lagere school van de Broeders 
van Liefde in Kabinda. Zijn mama heeft niet genoeg geld om schriften, 
schrijfgerei en handboeken voor hem te kopen. Gelukkig zorgt de directeur 
hiervoor.

Kibambe zit in het zesde leerjaar van Kintu Kimune. 
Hij krijgt heel graag les van papa Nunu en wil later dokter worden.

Directeur Kanyinda ziet, als een echte papa, al zijn leerlingen graag. 
Hij is ook wel streng. Maar dat is nodig als je een school wil waarin kinderen echt ook iets leren. Hij vindt onderwijs en opvoeding heel belangrijk, want kinderen zijn de toekomst van het land.

Papa Nunu had heel wat kinderen in zijn klas die nu hoge functies bekleden in Congo. Het doet hem pijn aan het hart om te zien hoe slecht de school eraan toe is. Hij wil zijn leerlingen vooral leren om zowel zichzelf als anderen graag te zien.

Laten we Kintu Kimune helpen! 
Omdat ook kinderen in Congo recht 
hebben op een mooie toekomst!

 1 bord: e 24
 1 bank: e 40
 1 klas (7x8m): e 16.625  
 1 baksteen: e 14.5 
 2 nieuwe gebouwen 
 van telkens 6 klassen: e 199.500

. eet graag beignets, fufu met vlees en pindanootjes. . is bang van slangen en gevaarlijke dieren. . houdt vooral van voetbal en spelen met zijn vrienden.

Chrisnovic

. eet graag papaya’s, rijst, boontjes, … (groenten en fruit).

. is bang van de dood.

. zijn vrouw en kinderen maken hem gelukkig en fier.

. vindt nootjes, vlees, maniok en gezouten vis lekker.

. is bang van slangen en honden.

. naar school gaan is het allerliefste wat hij doet!

Directeur 
Kanyinda

. lust alles (vlees, vis, groenten, …) - 
  maar heeft geen geld om datgene wat 

  hij lekker vindt ook te kopen.
. is bang van misdadigers en ook van muggen en honden.
. houdt van het leven !

Kibambe

Papa Nunu

E.P. Ki -Ki 
(Ecole Primaire Kintu Kimune) 

in Kabinda 
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