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Verdieping
Wat als het gebouw er staat, de docenten hun werk komen
doen en de klassen goed gevuld zijn? Hebben we dan onze
doelen bereikt, het project uitgevoerd? Wat als we het project
uitgevoerd hebben? Hoe gaan we verder?
We veranderen mee met de ontwikkelingen, hoe minimaal ook
in een land als Congo. Voor ons betekent dat verdieping.
Verder kijken en vragen vanuit de directe omgeving betrekken
in de vooruitgang. Met ouders, overheid en de kinderen kijken
wat belangrijk is.
Verdieping die, zoals u kunt lezen in deze nieuwsbrief, de
bevolking mondig en onafhankelijker kan maken. Zo nodig in
een land als Congo.

Complexe Scolaire Bambale
Voorzieningen
Complexe Scolaire Bambale is uitgegroeid tot een
volwaardig scholencomplex met een 6-klassige
basisschool en een 4-klassige middelbare school.
De aanwezigheid van goed sanitair zorgt er voor dat de
meisjes niet hoeven te verzuimen gedurende de
menstruatieperiode, waardoor ook zij een volwaardige
opleiding kunnen volgen.
Wanneer zij in de gelegenheid zijn om goed onderwijs te
volgen ontwikkel je niet alleen hen, maar ook een
volgende generatie. De meisjes zijn moeders van de
toekomst die hun kinderen gaan opvoeden tot
verantwoordelijke volwassenen. Zo wordt de armoede
verminderd.
De school heeft een goede administratieve basis,
hierdoor is de basisschool ook geheel zelfvoorzienend
m.b.t. de docentensalarissen.
De middelbare school heeft hierbij nog wat
ondersteuning nodig, maar doordat het leerlingenaantal
sterk gestegen is, verwachten we dat het volgende
schooljaar ook deze school zelfvoorzienend is.

Onderwijssysteem
Het onderwijssysteem heeft vanaf schooljaar 2018 –
2019 vanuit de overheid een verandering ondergaan.
De docenten hebben daarom een verplichte training van
drie dagen moeten volgen, die gegeven werd door een
onderwijsinspecteur van de Province Éducationelle van
Mbanza Ngungu.
Deze verandering houdt in dat de eerste en tweede
brugklas middelbare school omgeruild worden met een
zevende en achtste klas basisschool.
De bedoeling hiervan is om het niveau van het onderwijs
te verhogen en de kwaliteit te verbeteren.
Op deze wijze hebben de leerlingen aan het eind van de
basisschool een beter inzicht in hun talenten en
capaciteiten en zo kunnen zij een betere richting kiezen
voor hun vervolgopleiding.
Vanaf volgend schooljaar komt dan de eindtoets van de
basisschool in de zesde klas te vervallen, maar er zal
een soortgelijke afsluitende toets in het achtste jaar
plaatsvinden.
CS Bambale moest hiervoor nieuwe didactische
materialen in de vorm van studieboeken voor de
docenten aanschaffen, die de school zelf moest
bekostigen.

Zaten er vorig seizoen in totaal 127 leerlingen op school,
het huidige aantal is gestegen naar 243. Bijna een
verdubbeling! Met name in de eerste klas, zitten de
lessen overvol, waardoor we besloten hebben de groep
te splitsen in twee aparte klassen. We hebben daarom
ook een extra docent aangenomen.
De uitbreiding is mede te danken aan de inzet een
medewerkster van het coördinatieteam FDSB en de
docenten van CS Bambale. Zij bezochten persoonlijk de
ouders van kinderen uit te omgeving om leerlingen te
werven. Ook werden vele flyers verspreidt in de
omgeving van de school.

Dicteeles

Naaiopleiding
De huidige middelbare school omvat drie richtingen:
pedagogiek, economie en sociale studies.
Bij CS Bambale zijn alleen leerlingen die de richting
pedagogiek hebben gekozen omdat je met deze richting
meteen na de middelbare school kunt gaan werken. Bij
de andere richtingen is het moeilijker een baan te vinden
of ben je genoodzaakt een vervolgopleiding te doen.
Bij aanvang van het schooljaar gaven ook veel
leerlingen en ouders te kennen zich graag te willen
aanmelden voor een naaiopleiding. Deze vergroot, met
name voor meisjes, de kans om snel zelfstandig te
kunnen werken en eigen geld te verdienen.
CS Bambale zou graag aan de vraag van de ouders en
de jeugd in Kisantu willen voldoen. Daarom is er contact
gelegd met de lokale autoriteiten van het ministerie van
onderwijs. Dit om toestemming en vergunning te vragen
om een naaiopleiding te kunnen opstarten in schooljaar
2019 - 2020.

De docenten hebben hiervoor een speciaal traject
gevolgd en dit heeft positieve invloed op het lesgeven.
Afgelopen maart werd in Kinshasa de eerste fase van
het PAAQE project afgesloten.
Veel autoriteiten op het gebied van onderwijs in Congo
waren hierbij aanwezig, onder andere de inspecteur
generaal voor onderwijs in Congo en de minister van
onderwijs.
Beiden hebben het project goedgekeurd en zijn bereid
ook bij de volgende fase mee te werken.
Door het succes van PAAQE 1, ontstond het idee deze
methode ook te gebruiken voor scholen in en om
Kisantu.

Er is daarvoor gesproken met de Inspecteur chef de
POOL (INSPOOL) en hij heeft ons geadviseerd een
aanvraag hiervoor in te dienen bij de onderwijsinspectie.
Om de opleiding te kunnen starten zullen twee nieuwe
docenten worden aangenomen.
Verder zijn er 15 handnaaimachines nodig en lesboeken
om de benodigde theorie te kunnen leren en toepassen.
Er zijn ook stoffen en fournituren nodig.
Docenten met hun getuigschrift.

Bij de lancering van het PAAQE 2 project in maart 2018
in Kisantu, waren de lokale onderwijsautoriteiten en
inspecteurs aanwezig. Zij moedigden de initiatiefnemers
van het project aan uit te breiden naar meerdere
scholen. Op 15 november jongstleden zijn de trainingen
voor PAAQE 2 gestart in Kinshasa en een week later in
Kisantu.

Voor aanvang van de opleiding moet een goede
voorbereiding getroffen worden. Er zullen extra lokalen
nodig zijn, die goed beveiligd zijn in verband met de
bescherming van de naaimachines.
CS Bambale wil aan deze wens graag voldoen en hoopt
van harte dat deze opleiding vanaf schooljaar 2019-2020
gerealiseerd kan worden.

Methode
Complexe Scolaire Bambale is ook één van de
deelnemers van het PAAQE (programme d’Appui à
l’Amélioration de la Qualité de l’Enseignement) project in
samenwerking met Edukans, het Leger des Heils,
Tosangana en U.V.A. ter verbetering van de kwaliteit
van het onderwijs.

Verdieping
Bij de nieuwe onderwijsmethode ligt de nadruk vooral op
de actieve en participatieve benadering van de lesstof
door de docenten. Hierdoor worden de leerlingen meer
betrokken bij de lessen en kunnen de capaciteiten van
de leerlingen beter getest worden.
Eén van de trainers vergeleek de leerling met een
grondstof die door de docent getransformeerd moet
worden. De docent moet er alles aan doen om de
leerling te laten leren, begrijpen en handelen. Ook wordt
het belang van goed lesmateriaal benadrukt.
Een andere trainer liet eerder zien hoe de klas
voorbereid kan worden om geanimeerd les te kunnen
geven. Bijvoorbeeld door de banken in een U-vorm te
plaatsen. Een goede voorbereiding van de les is hierbij
essentieel.

Een slechte voorbereiding leidt tot afleiding van de
leerlingen. De documentatie van de leraar, de
beheersing van het jaarprogramma en het lesmateriaal
moeten allen in orde zijn.
Het is de taak van de docent om de leerlingen tijdens de
les te activeren. Hij zorgt er daarom voor dat de taken
van de leerlingen gevarieerd zijn en uitnodigen tot
nadenken volgens de Taxonomie van Bloom
(=onderwijshulpmiddel). De les moet verband hebben
met het echte leven van het kind.
De hulpmiddelen die nodig zijn voor een actieve en
participatieve les, zijn ook essentieel tijdens bijvoorbeeld
de Franse les. Het materiaal is nodig om de
nieuwsgierigheid van de leerlingen op te wekken, het
leren oplossen van problemen en de leerlingen uit te
nodigen tot het stellen van vragen.
Met behulp van audiovisuele middelen zal tijdens de
trainingen voor PAAQE in de lessen gefilmd worden. De
bevindingen zullen met de deskundigen worden
geëvalueerd.
Persoonlijke ontwikkeling.
Nu CS Bambale uitgebreid is met vier klassen van de
middelbare school, komen er steeds meer
administratieve werkzaamheden op het pad van de
medewerkers. De docente Nacha Kunsedioko heeft
deze boekhoudkundige taken op zich genomen. Zij
registreert alle betalingen met betrekking tot schoolgeld,
salaris van docenten en kosten voor onderhoud van de
school. Aanvankelijk werd dit handmatig in een schrift
bijgehouden, maar sinds kort heeft Nacha ook les
gekregen in het werken met de computerprogramma’s
Word en Excel. Dankzij het informatiecentrum van
Bambale in Kisantu, kon zij gebruik maken van goede
computerapparatuur. Een medewerkster van een
bevriende organisatie in Congo heeft haar hierin
bijgestaan. Nacha is een snelle leerling en vindt het fijn
dat ze zich op deze manier verder kan ontwikkelen.

Deze grote nationale activiteit had dit jaar als thema:
“handen schoon: nul microbe, nul ebola, nul cholera”
(Mains propres, zero microbe, zero ebola, zero cholera).
Met deze dag werd de nadruk gelegd op het belang van
goede hygiëne en zelfverzorging. Hiermee kunnen veel
ziekten voorkomen worden. Vrijwel alle scholen uit de
regio hebben aan deze activiteit deel genomen.

Renovatie van de OMECO kliniek
(gezondheidscentrum) in Kisantu
De OMECO kliniek in Kisantu, zo’n 150 km. van
Kinshasa, werd in 1985 geopend, maar na meer dan 30
jaar intensief gebruik waren de gebouwen dringend aan
een opknapbeurt toe. De kliniek was er slecht aan toe,
waardoor patiënten niet goed geholpen konden worden.
Ook de bedden waren versleten en muren en ramen
waren kapot. Door gebrek aan fatsoenlijke
elektriciteitsvoorziening was er te weinig licht en de
kapotte vloeren maakten de zalen en kamers modderig
of juist heel stoffig. Allemaal erg onhygiënisch en de
overheid dreigde zelfs de kliniek te sluiten omdat ze niet
meer aan de gestelde eisen kon voldoen.

Nacha kunsedioko aan het werk

Activiteiten.
Op 15 oktober jongstleden nam de gehele school deel
aan de dag van het handen wassen.

Oude en nieuwe situatie OMECO

Voor de arme inwoners van Kisantu is de kliniek de
enige plek in de regio waar ze worden geholpen tegen
een zeer kleine vergoeding. In juni 2015 vroeg Stichting
Bambale hulp aan Wilde Ganzen voor de renovatie van
de kliniek.

Samen met de lokale organisatie Fondation pour le
Developpement Stichting Bambale (FDSB) werden de
werkzaamheden uitgevoerd.

Verloskamer voor de verbouwing

Oude dak en het gerenoveerde dak.

Dankzij de donatie van Wilde Ganzen kon in november
2017 gestart worden met de renovatie van het gehele
gezondheidscentrum.

De werkzaamheden voorliepen voorspoedig en zijn in de
afrondende fase.
Van het hele gebouw werden de plafonds verhoogd om
de ventilatie te bevorderen. Ook de daken werden
vernieuwd. Verder werden alle ruimten voorzien van
hygiënische tegelvloeren. De verloskamer kreeg een
eigen toilet en wastafel en de muren werden betegeld.

Verloskamer na de verbouwing

Vernieuwd laboratorium

Er kwam een nieuwe elektriciteitsvoorziening en de
waterafvoer op het terrein werd geheel gerenoveerd. Dit
voor een betere afvoer tijdens hevige regenval. Alle
ramen en deuren werden vernieuwd en al eerder werd
nieuw sanitair aangelegd.
OMECO heeft ook een kleine behandelruimte
uitgebouwd tot een laboratorium waar nu hygiënisch
gewerkt kan worden.

Kraamafdeling voor en na de verbouwing

Tractor
Zoals de trouwe lezers van onze nieuwsbrief wellicht
weten, is Stichting Bambale al heel wat jaren op zoek
naar een tractor voor ons landbouwproject in Ntadi,
vlakbij Kisantu.
Regelmatig deden we een oproep in de krant,
nieuwsbrieven en op onze website voor het vinden van
een geschikte en betaalbare tractor. Daarvoor is
natuurlijk financiering nodig, waarvoor we tot op heden
nergens terecht konden. Toch ziet het er nu naar uit dat
de aanschaf van een tractor voor het landbouwproject
Véronique in Ntadi wel gerealiseerd kan worden.
Dankzij het initiatief van twee particuliere donateurs kan
de tractor met behulp van microfinanciering aangeschaft
worden.
Middels een verdienmodel zullen de kosten van de
aanschaf uiteindelijk terug verdiend worden. Ook zorgt
dit model er voor dat het project zelfstandig kan voorzien
in het onderhoud en de brandstofvoorziening van de
tractor.
Het is ook de bedoeling de tractor te verhuren aan
boeren in de omgeving. Door het te kort aan tractoren
ter plaatse is het voor veel boeren moeilijk om de grond
tijdig klaar te hebben voor het verbouwen van
gewassen. De tractor van Bambale kan vele boeren
helpen de productie te verhogen en zo mogelijk
daardoor de prijzen van het basisvoedsel te verlagen.

Timmeratelier
Nadat het timmeratelier in 2016 en 2017 een wat
rustigere periode kende, zijn we in januari 2018 een
andere koers gaan varen.
Er is een manager voor het atelier aangesteld, die een
training heeft gevolgd om de nodige basis van
Management en van Marketing te leren. De twee
trainingen duurden 3 maanden: 5 halve dagen per week.
Hij is begin maart 2018 begonnen en heeft eind mei de
training afgerond.

De drie aangenomen vakdocenten hebben een
driedaagse cursus pedagogie gevolgd bij een adjunct
directeur van een basisschool. Met hem hebben ze de
belangrijkste zaken geleerd over het voorbereiden van
de les, lesgeven aan jongeren enzovoort.

Vaccinatieprogramma bij zwangere vrouwen

Er is begin 2018 uitgebreid campagne gevoerd om
genoeg leerlingen voor de nieuwe opleidingsperiode te
werven. Per 5 maart is de nieuwe periode officieel
gestart. Er hebben zich in totaal 15 kinderen aangemeld.
Na de kennismakingsgesprekken zijn er 10 geselecteerd
die uiteindelijk met de lessen zijn gestart. Het zijn
allemaal jongens van 14 t/m 22 jaar.

Ook zijn er showmodellen van meubilair gemaakt. Er
zijn twee soorten bedden, deuren en kasten die besteld
kunnen worden.
Inmiddels hebben we zelfs al twee grote bestellingen
mogen verzorgen: éénmaal 10 deuren en éénmaal 20
deuren.
Ambachtelijk gemaakt materiaal.

Leerlingen van het atelier

Helaas is er één leerling jammer genoeg afgevallen. Van
de 9 resterende zijn er 7 die heel erg gemotiveerd blijken
en geen les missen. Er wordt aan gewerkt om de andere
2 ook zover te krijgen.
Voor de praktijklessen is een houtvoorraad gekocht. De
leerlingen zullen het eerste gedeelte van hun opleiding
met handgereedschappen werken. Daarna wordt er les
gegeven in het werken met machines. Ze krijgen
daarvoor eerst een aantal lessen over veiligheid van een
bestuurslid van Stichting Bambale Congo. Deze meneer
werkt in een bedrijf waar veel wordt gewerkt met
machines.

Vervolg.
De huidige opleidingsperiode loopt in principe tot het
eind van het jaar 2018.
In januari 2019 begint de nieuwe lichting leerlingen.
Dankzij Stichting S.R. te V. werd de continuïteit van dit
project gewaarborgd.

Activiteiten.
Childright gala
Op 17 november 2018 werd in het Kurhaus te
Scheveningen weer het Childright Nobel Gala
gehouden. De opbrengst van het gala komt geheel ten
goede aan projecten die ondersteuning bieden ten
behoeve van de kinderen van de wereld. Ook Stichting
Bambale kwam dit jaar weer in aanmerking voor
ondersteuning van Childright. Tijdens het gala werd
onze voorzitter in de gelegenheid gesteld iets over de
projecten van Stichting Bambale te vertellen. We willen
Childright bedanken voor de ondersteuning die we voor
onze Stichting mogen ontvangen.

Meubels die met de hand in elkaar worden gezet

Continuïteit.
We willen niet alleen meubels op bestelling maken, maar
ook hout verkopen. De verkoop hiervan is onlangs
begonnen. Hiervoor is een mooie opslagruimte gemaakt.

Bioly Ikele wordt geïnterviewd

Scholierencompetitie Contour de Twern.
Ook dit jaar zijn we weer uitgenodigd om mee te doen
aan de scholierencompetitie van Contour de Twern.
Drie klassen streden op 17 december 2018 weer om te
laten zien wie het meest van de wereld weet. Middels
een lesbrief en een gastles konden zij zich verdiepen in
de situatie van een aantal landen. In een afsluitend spel
lieten de leerlingen zien hoeveel zij van de gastlessen
en de lesbrieven hebben opgestoken. Evenals vorig jaar
mocht het Augustinianum, de school van Stichting
Bambale, zich de winnaar noemen, waarop wij natuurlijk
enorm trots waren. Zij wonnen hiermee € 350,- voor de
projecten van Stichting Bambale, waarvoor wij hen
natuurlijk van harte willen bedanken.

Het adres is: Diezekade 2, 5222 AK, ’sHertogenbosch.
Het afgelopen jaar mocht Stichting Bambale ook van de
boekenbeurs weer een donatie ontvangen voor één van
de projecten van onze organisatie.

Alle goede doelen laten trots hun cheques zien

Bedankt
Graag willen we alle donateurs, grote, kleine,
particulieren, clubs, scholen, verenigingen, goede
doelen organisaties bedanken voor het vertrouwen en
de ondersteuning.
Zonder de bijdragen en de continuïteit die we hierdoor
mogen ontvangen zou Stichting Bambale niet zo veel
succesvolle projecten kunnen realiseren en
ondersteunen.
Wij voelen ons geen druppel op een gloeiende plaat,
maar een olievlek die zich verspreidt.
Het Augustinianum helpt Bambale naar de eerste plaats.

Inner Wheel de Kempen
Dit seizoen heeft Inner Wheel de Kempen de keuze op
Stichting Bambale laten vallen om te ondersteunen in
haar goede doelen.
Hiervoor organiseren zij diverse activiteiten in regio de
Kempen, waarvoor zij iedereen van harte uitnodigen.
Er worden twee filmochtenden gehouden en op 13 en 14
december werd een grootse kerstfair georganiseerd in
de Muzenval in Eersel. De opbrengst van deze
activiteiten komt ten goede aan Stichting Bambale.
Graag willen we alle mensen die Inner Wheel een warm
hart toedragen en ondersteunen hierbij bedanken voor
de betrokkenheid en gulle gaven.

Boekenbeurs Vincentius Vereniging
’s-Hertogenbosch.
Ook in 2019 wordt er weer een grootse boekenbeurs
gehouden door de Vincentius Vereniging.
Op 25 januari van 19.00 tot 22.00 uur, op 26 januari van
10.00 tot 16.00 uur en op 27 januari van 10.00 tot 16.00
uur in de Brabant hallen te Den Bosch.
Wat kunt u er allemaal vinden?
Gebruikte boeken, nieuwe boeken, bijzondere boeken,
lp’s, singles, cd’s, muziek-dvd’s.
Wat is de prijs: Spotgoedkoop.
Ook de toegang en het parkeren is gratis.
Maar het mooiste is natuurlijk dat alle opbrengst naar
goede doelen gaat. Hoe meer u koopt, hoe meer
mensen geholpen kunnen worden.

Sinds 1997 hebben we al veel goed werk kunnen doen
en kunnen we steeds meer mensen helpen hun
levensomstandigheden te verbeteren.
Vooral nu we de jeugd op de scholen èn hun ouders
kunnen betrekken bij de opbouw van het land wordt
onze hoop op een beter toekomst voor Congo versterkt.
Dankzij deze hoop kunnen we onze werkzaamheden
voor Congo gemotiveerd blijven doen.
We hopen dat we dit gevoel van hoop en toekomst met
deze nieuwsbrief weer een beetje op u hebben kunnen
overdragen, zodat u geïnteresseerd onze daden blijft
volgen.
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