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WaSH programma zorgt voor ‘Gezonde Scholen’ in Kinshasa
Brussels Gewest steunt het UNICEF programma in Kinshasa (DR Congo)
Lagere schoolkinderen uit het stadsgewest Kinshasa (DR Congo) zullen les krijgen op gezondere
scholen. Brussels Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking Bianca Debaets en UNICEF
gaan daartoe een samenwerking aan. Het Brussels gewest verleent een subsidie van 150.000 euro
aan het WaSH programma van UNICEF. De subsidie past in de samenwerkingsovereenkomst die
het Brussels Gewest en Kinshasa zijn aangegaan.
WaSH is opgezet door UNICEF in nauwe samenwerking met de lokale overheden en Congolese
NGO’s. Doel van WaSH is lagere scholen gezonder te maken. WaSH voorziet de scholen van drinkbaar
water (WATER), betere sanitaire installaties (SANITATION), en promoot algemene hygiëne (HYGIENE).
Scholen en leefgemeenschappen kunnen het label ‘Gezonde school en dorp’ behalen als de
vastgestelde doelstellingen bereikt zijn.
« Ik ben blij dat we het WaSH programma verder blijven steunen. WaSH heeft bewezen goed te
werken en levert resultaten op. Daarom starten we nu ook een WaSH programma in Kinshasa, na
eerdere ervaringen in Lubumbashi », vertelt Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
Bianca Debaets. « ‘t Is belangrijk om goede praktijkervaringen te delen over generaties heen. De
gemeten gezondheidseffecten zijn enorm. WaSH draagt rechtstreeks bij tot een betere
scholingsgraad van meisjes. En dat door de aanwezigheid van hygiënische toiletten, wat voor hen een
basisvoorwaarde is. Als Staatssecretaris ook bevoegd voor Gelijke Kansen is dat voor mij van groot
belang ».
De Brusselse subsidie zal 6 lagere scholen uit de regio Kinshasa de kans geven om een ‘Gezonde
School’ te worden. In die scholen zal (nieuw) sanitair worden geïnstalleerd. Ook krijgen de leerlingen
een lessenpakket rond gezondheidspromotie en hygiëne.
In 2010 is WaSH opgestart, toen al met steun van het Brussels Gewest. Sindsdien bereikte WaSH al
52.593 leerlingen in 88 lagere scholen. Zij kregen allen toegang tot drinkbaar water en een betere
sanitaire hygiëne. De gekozen scholen bevinden zich in moeilijke wijken, net buiten de stad, waar het
risico op ziekten als cholera erg groot is.
«Dit partnerschap met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toont aan dat iedereen een rol te spelen
heeft om het leven van kinderen te verbeteren,» vertelt Olivier Marquet directeur-generaal van
UNICEF België. «Een gift van een burger of een subsidie van een regionale overheid kunnen voor deze
kinderen echt het verschil maken. Dit programma reduceert het absenteïsme op school met 60%,

enkel en alleen door het aantal besmettingen met diarree tegen te gaan. Deze aanpak is voor de
kinderen en hun gemeenschap uiterst belangrijk. Ik ben er fier op dat het Brussels Gewest heeft
gekozen voor Unicef als partner en ben dan ook dankbaar voor de resultaten die we de voorbije jaren
samen hebben behaald.”
De regionale overheid van Kinshasa heeft zelf een programma lopen rond ‘Groene Scholen’ waarbij
de leerlingen aandacht voor het leefmilieu wordt bijgebracht. Ook in het kader van het
samenwerkingsakkoord tussen Brussel en Kinshasa zal worden onderzocht welke synergiën mogelijk
zijn tussen het programma ‘Groene Scholen’ en het WaSH programma.
Het Brussels gewest draagt door deze subsidie bij aan de verwezenlijking van de duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen in samenwerking met een betrouwbare en internationaal erkende
partner, en dit in het kader van de gewestelijke samenwerkingsakkoorden.
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