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COVID-19 heeft de al erg precaire onder-
wijssituatie in Togo nog meer onderuit-
gehaald. Doordat de overheid de grenzen 
en de scholen snel heeft gesloten, is het 
West-Afrikaanse land gespaard van een 
grote besmettingsgolf. Maar van maart 
tot november 2020 mochten leerkrach-
ten niet voor de klas staan en kregen zij 
geen of slechts de helft van hun salaris. 
Josiane Frans is syndicaal afgevaardig-
de, leerkracht aan Regina Pacis in Hove 
en voorzitter van Togo Debout. Zij vertelt 
over de benarde situatie van Togolese 
leerkrachten als gevolg van de pandemie. 

Corona versterkt bestaande 
problemen

De vierdepijlerorganisatie Togo Debout 
zet zich al meer dan tien jaar in voor 
scholen in de regio Zuid-Zio, vlakbij de 
hoofdstad Lomé. Verspreid over 35 dor-
pen bevinden zich daar 100 kleuterscho-
len, 22 lagere scholen en 6 middelbare 
scholen. In totaal goed voor 7.000 leerlin-
gen en 250 leerkrachten. “Een klas telt 
tachtig leerlingen voor één leerkracht”, 
vertelt Josiane Frans. “Het tekort aan 
leerkrachten is groot en lesgeven is een 
uitdaging. Er zijn te weinig schoolgebou-
wen, waardoor de klassen overbevolkt 
zijn. Schoolboeken en andere didactische 
materialen zijn schaars. Er is onvoldoen-
de pedagogische vorming voor leerkrach-
ten. En de bezoldiging van leerkrachten 
is laag. Tel bij dat alles de problemen 
die COVID-19 met zich meebrengt en je 
begrijpt dat de situatie alleen maar moei-
lijker wordt.”

Van maart tot november 2020 waren de 
scholen gesloten. “Gelukkig wilde een 
aantal leerkrachten leerlingen uit het 
examenjaar toch voorbereiden op hun 
examens. Zij deden dat volledig vrijwillig. 
Je moet weten dat tijdens de lockdown 
leerkrachten uit het staatsonderwijs 
slechts de helft van hun normale vergoe-
ding kregen. Leerkrachten van het katho-
lieke net ontvingen zelfs helemaal niets”, 
zegt Josiane. 

Alarm vanuit Togo

Togo Debout stelt de autonomie van haar 
partners in Togo voorop. Daarom staat 
ze voor haar verschillende projecten 

in nauw contact met lokale professio-
nals. Voor het onderwijs is dat Arsène 
Attidokpo. Hij is verantwoordelijk voor 
kwaliteitsvol onderwijs. Hij organiseert 
bijscholingen en coördineert de biblio-
buswerking. 

In september 2020 trok Arsène aan 
de alarmbel en vroeg Togo Debout een 
steunfonds te openen. “De situatie voor 
leerkrachten was zo precair geworden, 
dat hij om hulp vroeg”, vertelt Josiane. 
“Leerkrachten konden de huur van hun 
woning niet meer betalen. Zij moesten 
lenen bij vrienden of verhuizen naar een 
goedkopere woonst. Ook hadden ze het 
moeilijk om eten te kopen voor hun gezin. 
Het voedsel was schaars en duur, want 
de markten waren gesloten. Wanneer de 
scholen eindelijk open gingen, konden zij 
het schoolgeld voor hun eigen kinderen 
niet meer betalen.”
 
Togo Debout biedt steun 

Mede dankzij de steun van COC kon Togo 
Debout de leerkrachten, die tijdens de 
lockdown vrijwillig hadden lesgegeven, 
financieel steunen. “We gaven een school 
ook vijftien extra schoolbanken. Dat was 
nodig, want als in normale tijden zes 
leerlingen aan een bank zitten, mochten 
dat er nu nog maar drie zijn. We lever-
den zeep, zodat scholen wasplaatsen 
konden installeren. En we zorgden voor 
mondmaskers voor leerkrachten en leer-
lingen”, gaat Josiane verder. Arsène sen-
sibiliseerde leerlingen en leerkrachten 
over het houden van voldoende afstand 
en het correct dragen van de mondmas-
kers. 

Meer over de projecten van Togo Debout 
lees je op www.togodebout.be of op de 
Facebookpagina Togo Debout vzw. 
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COC steunt verschillende internationale 
projecten die in het buitenland voor 
sterk onderwijs gaan. Sinds 2021 mogen 
we ook Togo Debout daarbij rekenen. Het 
Togolese onderwijs staat voor heel wat 
uitdagingen, die alleen maar toegeno-
men zijn door de coronacrisis.
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80 tot 100 leerlingen in één klas 
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