
 

 
 

Betere leeromstandigheden voor schoolkinderen in Kananga,  

DR Congo, door o.a. de aanleg van latrines 
 
Onderwijs in DRC verwaarloosd 

De Democratische Republiek Congo (DRC), worstelt al jaren met de gevolgen van extreme armoede 

en continue oplaaiende conflicten. Hierdoor gaan 5,2 miljoen kinderen niet naar de basisschool. Het 

grootste deel van hen is meisje: 3 op de 10 meisjes gaan niet naar school. Gebrek aan geld om voor de 

school te betalen is de belangrijkste reden dat kinderen niet naar school gaan. Ze worden vaak 

thuisgehouden om op hun kleinere broertjes of zusjes te passen, voor het huishouden 

te zorgen of om op het land te werken. Ook als ouders ziek worden of overlijden, is het oudste kind vaak 

vanzelfsprekend verantwoordelijk voor de rest van het gezin. Daarbij zijn de omstandigheden op de 

scholen (gebrek aan bankjes en sanitaire voorzieningen) ook een belangrijke reden om niet naar school 

te gaan of op school te blijven. Door de gevolgen van het her en 

der continu oplaaiende conflict, is het onderwijs in DRC zwaar 

verwaarloosd en zijn de omstandigheden op school voor 

kinderen ook een reden om niet naar school te gaan of op school 

te blijven. 

Zo moeten kinderen vaak op de grond zitten, is er geen goed en 

niet voldoende lesmateriaal, zijn er te weinig leraren en zijn de 

schoolgebouwen in slechte staat. Voorzieningen zoals aparte, 

afsluitbare en hygiënische toiletten en water ontbreken vaak. 

Hoewel er ook vooruitgang is geboekt (het percentage kinderen 

dat de basisschool afmaakt is bijvoorbeeld gestegen van 29% in 

2002 tot 70% in 2014) is DRC nog steeds een van de landen met 

het grootste aantal niet-schoolgaande kinderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veilig naar de basisschool 
De slechte staat van de scholen en beperkte voorzieningen zijn voor een groot deel debet aan het feit 

dat kinderen niet naar school gaan. Daarom renoveert Cordaid samen met de gemeenschappen 

in onder andere de stad Kananga in de provincie Kasaï Centraal in totaal 25 scholen en klaslokalen en 

worden waterpunten en sanitaire voorzieningen aangelegd. 

Omdat we in tijden van COVID-19 leven, worden er ook materialen aangekocht om scholen te helpen 

met de preventie van COVID-19. Cordaid voorziet elke school van een kit met preventiemiddelen tegen 

infectie met Corona. 

 

 

De harde cijfers: 

 5,2 miljoen kinderen in DRC gaan niet naar school; 

 Bijna 3 op de 10 meisjes in DRC gaan niet naar de basisschool, vallen uit of halen het 

basisschoolexamen niet; 

 42% van kinderen in de provincie Kasai Centraal is nooit naar school geweest. 

 



 

 
Zo’n kit bevat ieder 1 watertank van 100 liter, een teil van 10 liter, een 

steun voor de tank, kranen, anti bacteriële gel, vloeibare zeep, 

mondkapjes, medische zeep en een instructieplaat voor op de watertank 

(hoe deze met het oog op Covid-19 te gebruiken).Deze materialen 

worden op zo’n 100 tot 200 scholen (afhankelijk van de schoolgrootte) in 

Kasaï Centraal verspreid, zodat zo’n 45.000 tot 90.000 leerlingen veilig 

naar school kunnen gaan. Bovendien vinden er radio-uitzendingen 

plaats en krijgen kinderen werkboekjes om thuis of in de community te 

gebruiken bij de radio-uitzendingen.  

Participatie van de gemeenschap 
Vooral met het oog op de renovatie van klaslokalen en de bouw van sanitaire voorzieningen, vragen we 

hulp van de gemeenschap. Dit betekent dat de gemeenschap beschikbaar en bereid moet zijn om voor 

een deel aan dit project mee te werken. Mede op basis van hun motivatie wordt bijvoorbeeld besloten 

welke scholen voor steun van Cordaid in aanmerking komen.     

Duurzame verbetering: meer kinderen naar school 
Cordaid verwacht dat door de bouw van sanitaire voorzieningen en de rehabilitatie van klaslokalen de 

leeromgeving van kinderen duurzaam verbeterd. Aangezien slechte omstandigheden een reden zijn om 

niet naar school te gaan, hopen we het met deze maatregelen school zo aantrekkelijk te maken dat 

kinderen naar school komen en blijven. Tevens kan de samenwerking met de gemeenschap leiden tot 

een positievere houding van de ouders ten opzichte van onderwijs aan hun kinderen. 

 

 

 

 

 

 

De verbeteringen op een rij 
1. 25 scholen renoveren door het opknappen van klaslokalen, inclusief de aanschaf van 

schoolborden en bankjes, en het bouwen van latrines.  

2. Radio-uitzendingen over lesmateriaal ontwikkelen en uitzenden zodat kinderen thuis gewoon 

hun schoolwerk kunnen afmaken; 

3. Voor 100-200 scholen COVID-19-preventie kits aanschaffen om ervoor te zorgen dat de 

leerlingen en leraren op een veilige manier op school kunnen zijn. 

 
 

SAMEN MAKEN WE HET VERSCHIL! 

Samen met de vrijwilligers van Sam’s 

Kledingactie zorgt Cordaid ervoor dat de 

kinderen in DRC betere leeromstandigheden 

krijgen op school.   

  

Met een bijdrage van € 25.000,- bouwt Cordaid 9 

toiletgebouwen met ieder 5 toiletten, zodat de 

kinderen betere hygiënische omstandigheden op 

school hebben dan voorheen.  

 

 

SLIMME EN DUURZAME OPLOSSINGEN 

De basisschool is de basis voor de toekomst, dat geldt voor elk kind, jongens én meisjes. 

Inmiddels is het wereldwijd en door verschillende onderzoeken bewezen: kinderen die hun 

school afmaken, hebben later meer kans op een beter betaalde baan, trouwen op latere 

leeftijd en krijgen een gezonder gezin. Bovendien sturen zij hun kinderen -zoons én dochters-  

vaak ook naar school en gaan ook zij daarmee een betere toekomst tegemoet. Onderwijs is 

de sleutel tot positieve verandering.   

 


