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Onderwijs- en Going to school-project 
(aller à l’école)
Goed onderwijs is de sleutel tot een betere toekomst. Ieder kind verdient een kans om de
armoede te ontgroeien. Nelson Mandela zei over onderwijs: ”Education is the most powerful
weapon which you can use to change the world”. (L’éducation est l’arme la plus puissante que
vous pouvez utiliser pour changer le monde). Op dit moment profiteren lang niet alle kinderen in
Congo in gelijke mate van het onderwijssysteem.

In Congo (DRC) is een gebrek
aan onderwijzers. Het beroep
van onderwijzer is
ondergewaardeerd en
onderbetaald. Ook is er een
tekort aan didactisch
materiaal en aangepaste
leermethodes. 
 
 

Onderwijs is de sleutel voor economische en persoonlijke ontwikkeling. De aandacht voor het
project ligt bij de ontwikkeling van kinderen. Onderwijs is hierin essentieel omdat dit een schakel
biedt naar een zelfredzame toekomst.

Zowel op het vlak van toegang tot onderwijs
als de kwaliteit ervan zijn er belangrijke
problemen, zoals:

een grote bevolkingsgroei;
veel kinderen die buiten het
schoolsysteem vallen;
gebrek aan materialen;
de hoge kosten voor de gezinnen;
verouderde lesprogramma’s;
te lage salarissen.

https://mailchi.mp/758716d4bf88/onderwijs-en-going-to-school-project-aller-lcole?e=[UNIQID]


En dit zijn nog maar enkele van de uitdagingen van het onderwijs. Om deze redenen investeert
Stichting Congo in de volgende onderwijsprojecten:

Onderhoud van een bestaand schoolgebouw en/of bijdrage aan bijvoorbeeld nieuwe
sanitaire voorzieningen en hygiëne.
Meubilair, lesmateriaal, zoals computers, laptops.

Onderwijs is de gemeenschappelijke factor binnen de projecten van Stichting Congo.

Doneer talent, geld of een eigen actie! Steun ons! 
 
Maak een bedrag(je) over op IBAN NL03 RABO0115059849 ten name van stichting Congo. 
De ontwikkeling van een volk is het volk zelf. Je kunt niet een volk ontwikkelen, maar je kunt het
wel middelen geven om zichzelf te ontwikkelen. 
Kijkt u voor meer informatie over dit artikel op onze website: https://www.stichtingcongo.com 
voor vragen en informatie kunt u contact opnemen via info@stichtingcongo.nl
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