
voluit Celestin Kibambe Nunu

Papa Nunu is 58 jaar oud; oud-leerling van de school en sinds 1991 leerkracht 

in Kintu Kimune. De staat van de gebouwen en het gebrek aan middelen doen 

hem pijn aan het hart, maar hij wil de kinderen niet aan hun lot overlaten en 

houdt vol. Hij is zeer fi er op het feit dat heel wat mannen die nu hoge functies 

bekleden in de regio en zelfs in het land ooit bij hem in de klas zaten.

. 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!

. 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 zit in het eerste leerjaar. Zijn leraar, papa Doyen, is 72 jaar oud en 
daarmee de ouderdomsdeken onder de leerkrachten van Kintu Kimune. Zijn 19-jarige mama 
Chacel die zelf nog in het laatste jaar van het secundair onderwijs zit, heeft  onvoldoende 
middelen om schriften, schrijfgerei en handboeken voor Chrisnovic te kopen. Gelukkig is er 
directeur Kanyinda die ervoor zorgt dat de armste kinderen de vereiste schoolbenodigdheden 
hebben om de lessen te kunnen volgen. 

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

. is bang van slangen en honden.

. naar school gaan is het allerliefste wat hij doet!

Kibambe zit in het zesde leerjaar. Hij vindt zijn leraar, papa Nunu, fantastisch! 

Hij is de op één na jongste van 7 kinderen; zijn ouders werken hard om 

hun kinderen de kans te geven om te studeren. Kibambe is een prima student  

                 en zijn ouders willen alles doen wat in hun mogelijkheden ligt om 

                      de droom van hun zoon – arts worden – mogelijk te maken.
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. eet graag papaya’s, rijst, boontjes, … vooral groenten en fruit.

. is bang van de dood.

. zijn vrouw en kinderen maken hem gelukkig en fier.

voluit Jean Theo Muimbi Kanyinda

Directeur Kanyinda is 65 jaar oud en sinds 1987 directeur van KI-KI.

Hij vindt discipline en orde heel belangrijk, want hij wil kwaliteitsonderwijs bieden; 

maar de leerlingen graag zien vindt hij op zijn minst even belangrijk. 

Hij is ervan overtuigd dat hij als directeur zelf het 

voorbeeld moet geven aan zijn leerkrachten

en leerlingen. Samen met de ouders wil hij de 

kinderen van Kintu Kimune opvoeden tot

verantwoorde burgers, de toekomst ligt immers

in hun handen.

Kabinda in de Congolese 
provincie Oost-Kasaï. Iets meer dan 100 jaar geleden kwamen de eerste broeders-missionarissen hier aan. De Belgische overheid deed een beroep op de Belgische onderwijscongregaties om in haar kolonie het onder-wijs uit te bouwen. De scholen van de Broeders van Liefde genieten er  nog steeds een uitstekende reputatie, maar de gebouwen   verkeren in een lamentabele toestand. Ondanks de miserabele omstandigheden en het tekort aan didactisch materiaal blijven directeur Kanyinda en zijn leerkrachten – onder meer papa Nunu –gedreven verder werken. Ze laten Chrisnovic, Kibambe en de overige 1200 leerlingen van de Ecole Primaire Kintu Kimune niet in de steek!
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Want ook in Kintu Kimune hebben kinderen recht op degelijk onderwijs en een mooie toekomst!
Mag Ki-Ki ook op jou rekenen ?Mag Ki-Ki ook op jou rekenen ?

Meer info ?Meer info ?

NGO voor ontwikkelingssamenwerking 
(Broeders van Liefde)

Jozef Guislainstraat 43, 9000 Gent
tel: 09/216.35.05

of
zuidactie@fracarita.org
zuidactie@fracarita.org

www.zuidactie.be
www.zuidactie.be

Kintu Kimune
is Kisonge voor

Samen kunnen we alles aan!
Doe je mee?

Allons-y pour Ki -Ki Zuidactie 
Broeders van Liefde
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IBAN: BE51 4459 6281 2162
BIC: KREDBEBB
Op naam van Fracarita Belgium, Stropstraat 119, 9000 Gent
Met mededeling: Zuidactie – Congo

Indien uw bijdrage op jaarbasis € 40 of meer bedraagt, ontvangt u 
volgend jaar een fi scaal attest op naam van de titularis 
van de rekening.

Zuidactie Broeders van Liefde
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Onderwijs: geen prioriteit

De Democratische Republiek Congo (DRC) is een immens land: exact 76,8 keer groter dan België en het op één na grootste land van Afrika. In de Human Development Index van de Verenigde Naties staat Congo op de op één na laatste plaats. 

De oorlog en aanslepende conflicten van de afgelopen 20 jaar en de daaruit voort-vloeiende economische crisis hebben het land op de rand van de afgrond gebracht. De bevolking is straatarm en overleeft ternauwernood: 87% van de naar schatting 65 à 75 miljoen inwoners leven onder de armoedegrens met €1 per dag of zelfs minder.

Amper 50 % van de Congolezen voltooit het basisonderwijs. 
Voor vele ouders wegen de kosten voor schriften, schrijfgerei en handboeken zwaar op het gezinsbudget. Kinderen worden dan ook vaak thuis gehouden. Ze moeten meehelpen in het huishouden of op het veld of worden de straat opgestuurd om als straatverkopertjes 

hun steentje bij te dragen tot het gezinsinkomen. Weeskinderen 
hebben zeker geen enkele mogelijk-heid tot onderwijs.

De kinderen die toch naar school kunnen gaan, komen in grote klassen terecht. Er is een tekort aan leerkrachten want het beroep van leerkracht is ondergewaar-deerd en onderbetaald. Leerkrachten hebben doorgaans onvoldoende vorming genoten en moeten zich bovendien beredderen met weinig tot geen didactisch materiaal. De kwaliteit van het onderwijs laat dan ook te wensen over.

Dit ondanks de vervallen gebouwen, ondanks het tekort aan banken en de beschadigde 
borden, ondanks de veel te grote 

klassen. Zo telt het derde leerjaar C bvb. dit schooljaar (2014-2015) niet minder dan 81 leerlingen! Maar toch, met niet meer dan 2 krijtjes per dag slagen de direc-teur en zijn leerkrachten er wonderwel in kwaliteits-vol onderwijs aan te bieden. ‘Comme rien n’est difficile pour ceux qui aiment’, verklaart hij deze krachttoer. Het onderwijs in KI-KI beperkt zich overigens niet enkel tot een intellectuele en fysieke opleiding; de jongens worden er vanaf het eerste tot en met het zesde leerjaar ook gevormd op esthe-tisch, religieus en moreel vlak. Want ‘l’ avenir c’est dans les mains des enfants qui nous sommes en train d’ éduquer pour devenir des bonnes responsables’ om directeur Kanyinda opnieuw te citeren.

De school heeft een goede naam en levert goed onderwijs. Grote struikelstenen zijn de 

toestand van de gebouwen en de materiële voorzieningen. Twee oude gebouwen uit 1913 

die nog opgetrokken zijn uit adobe stenen dreigen in te storten. De kinderen zijn er niet 

langer veilig; ze moeten worden afgebroken en vervangen door nieuwbouw. De overige 

twee gebouwen moeten grondig gerenoveerd worden. Daarnaast is er ook een schrijnende 

nood aan banken, borden en didactisch materiaal.
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Anders gaat het eraan toe in de Ecole Primaire Kintu Kimune, 

de lagere school van de Broeders van Liefde in Kabinda. 

Een competente directeur en gemotiveerde leerkrachten 

zoals papa Nunu garanderen er dag in dag uit degelijk onderwijs voor 

meer dan 1.200 leerlingen, waaronder Chrisnovic en Kibambe. 
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STEEKKAART
Staatsvorm Republiek

President Joseph Kabila

Buurlanden Congo-Brazzaville (Republiek Congo), 

  de Centraal-Afrikaanse Republiek, Zuid-Soedan, Uganda, 

  Rwanda, Burundi, Tanzania, Zambia, Angola

Oppervlakte 2 344 858 km². 

  Na Algerije het grootste land op het Afrikaanse continent 

Bevolking 67,1 miljoen (HDI 2014) - 50 % jonger dan 18 jaar. Opgedeeld in 

  220 verschillende etnische groepen (meerderheid Bantoevolken)

Hoofdstad Kinshasa, zou ongeveer 8 miljoen inwoners tellen 

Officiële taal Frans

Erkende talen Lingala, Kikongo, Swahili, Tshiluba (Oost-Kasaï)

Religie 50% katholiek, 20% protestant, 10 % kimbangist, 

  10% moslim en 10% ‘andere’

Munteenheid Congolese Frank (CDF)

  100 CDF is ongeveer 9 eurocent (november 2014)
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Allons-y pour Ki-Ki !Allons-y pour Ki-Ki !

De beroepsschool die deel uitmaakt van dezelfde Groupe Scolaire van de Broeders zorgde ervoor dat KI-KI dit schooljaar met 100 nieuwe banken kon starten. De leerkrachten en leerlingen van de afdeling houtbewerking van Institut Kifulo zijn helemaal klaar om nog meer banken te maken. Maar directeur Kanyinda kan de kosten voor het hout niet dragen, laat staan de kosten voor de dringende nieuwbouw en de nood-zakelijke uitrusting ervan (borden bvb.)!

Laten wij ons (symbolisch bak-)steentje 
bijdragen!

Laten we de handen in elkaar slaan en 
samen met de directeur en zijn lerarenkorps 
het voortbestaan van de school én 
de toekomst van duizenden kinderen 
verzekeren! 

	 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
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