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Kerst voor Stichting Congo

In Congo is kerst het

belangrijkste feest van het

jaar en daarom wil

Stichting Congo hiervoor

specifiek aandacht

vragen. In Nederland is

kerst ook een van de

belangrijkste feesten,

waarin samenzijn en

omzien naar elkaar

‘centraal’ staan.

Deze kerst willen wij speciaal aandacht vragen voor onze projecten onderwijs en schoolbankjes.

Het is voor ieder kind een belangrijke basis om naar school te kunnen gaan. In Congo is het

verplicht om een schooluniform te dragen. Geen geld betekent geen uniform en dus niet naar

school. De kinderen van de basisschool hebben les van 08.00 uur tot 12.00 uur en die van het

voortgezet onderwijs van 13.00 tot 18.00 uur.

Er wordt gebruikgemaakt van hetzelfde schoolgebouw. Daarom gaan de kinderen halve dagen

naar school. Ouders moeten per jaar 230 à 300 euro schoolgeld betalen. Het beroepsonderwijs is

wel hele dagen, dat kost gemiddeld 250 à 500 euro per jaar, afhankelijk van de opleiding.

 

Wat betreft de schoolgebouwen: deze zijn oud en niet waterbestendig. Hierdoor komen door de

vele tropische regenbuien vaak lessen te vervallen. Lessen vallen dikwijls ook uit doordat er geen

didactisch materiaal beschikbaar is; schoolborden en -banken ontbreken vaak.

 

Nelson Mandela zei over onderwijs: “Education is the most powerful weapon which you can use to

change the world”. Goed onderwijs is de sleutel tot een betere toekomst. Ieder kind verdient een

kans om de armoede te ontgroeien. Op dit moment profiteren lang niet alle kinderen in Congo in

gelijke mate van het onderwijssysteem.

 

Stichting Congo ondersteunt één school: Institut Révérend Lokonga. Dit project bevindt zich in

Binza, deelgemeente Ngaliema van de Congolese hoofdstad Kinshasa. Concreet bestaat de hulp

uit het onderhoud van het schoolgebouw, een bijdrage aan schoolbanken en/of toiletgebouw en

het beschikbaar stellen van (digitale) leermiddelen zoals schrijf- en rekenmaterialen en

computers (laptops).

 

Voor diverse andere scholen in de regio maken wij in Congo schoolbankjes, zodat kinderen

tijdens de lessen niet meer op de grond les hoeven te zitten maar comfortabel kunnen zitten.

 

De hierna opgenomen foto’s geven een beeld van het werkbezoek en van wat wij hebben

gerealiseerd voor en door de mensen in Congo.

Mocht u bereid zijn nog een donatie te willen doen dan waarderen wij dit zeer.

Wij willen via deze weg u, maar ook alle overige sponsoren en vrijwilligers bedanken voor de

steun en bijdrage aan Stichting Congo en hopen dat u in 2020 ook weer het werk van Stichting

Congo wilt blijven ondersteunen.

 

Wilt u een bijdrage leveren aan onze projecten?
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL03 RABO0115059849 op naam van Stichting

Congo. Uw gift is aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

 

Wij wensen u allemaal gezegende kerstdagen toe en een

voorspoedig nieuwjaar.
 

Bij voorbaat hartelijk dank.
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