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VOLLE KRACHT VOORUIT
ONDANKS CORONA

Het nieuwe jaar 2020 kondigde zich beloftevol aan. Een enthousiast team van het Sint-Jozef-Klein-Seminarie in Sint-Niklaas gaf het startschot voor een drie jaar durende solidariteitsactie voor KALASI.
Ook in Congo liep onze werking vlotter dan ooit. Maar dan kwam het virus. De scholen in ons land
gingen voor maanden dicht. Gevolg: geen solidariteitsacties in de vastenperiode. Het was een serieuze streep door onze rekening.
In Congo was er door corona geen enkele vorm van onderwijs meer mogelijk. Door de lockdown viel
er niets meer te leren want afstandsonderwijs is daar onmogelijk. Niemand heeft thuis elektriciteit, laat
staan een computer of internet. Het schooljaar 2019-2020 is grotendeels een verloren jaar geworden.
Ondertussen bleven de andere problemen even erg: de slechte toestand van de wegen bijvoorbeeld
(zie foto bovenaan van de weg naar Kuimba), malaria, corruptie…
Onze geplande reis in april moest uiteraard worden afgelast, maar we maakten van een nood een deugd. Onze
whatsapp-communicatie over de lopende projecten en de nieuwe noden, werd nog veel intensiever dan voorheen. Zo
liepen de bouwprojecten toch gewoon door en werden uw giften van het voorbije jaar maximaal gebruikt. De resultaten
daarvan kan je in deze nieuwsbrief lezen. Onze oprechte dank voor uw trouwe steun!
Julien De Peusseleir,
Voorzitter.
Vanaf 19 maart 2020 werden de scholen in heel Congo
gesloten als maatregel om covid-19 te bestrijden. Toch
was er geen enkele besmetting in de streek waar ‘onze’
scholen zich bevinden. Vooral de leerlingen van de eindjaren dreigden de dupe te worden omdat ze niet voorbereid konden worden op het staatsexamen. Hier en daar
werd de lockdown omzeild door toch les te geven onder
een boom in de kloostertuin. Met succes. In deze school
slaagde 100% van de leerlingen, half-september, in het
nationaal eindexamen (TENAFEP) van de lagere school.
Eind augustus gingen ook de secundaire scholen opnieuw open, zij het enkel voor de eindklassen. Ook hier
werden stoomcursussen georganiseerd als voorbereiding op het staatsexamen.

Om handhygiëne mogelijk te maken financierde KALASI
de aankoop van waterbidons met een kraantje onderaan.
De overheid stelde dit als voorwaarde om de scholen te
mogen heropenen.
Sr Françoise kocht in Boma een grote hoeveelheid van
deze lave-mains en zeep voor alle scholen. Zo bleek
opnieuw dat KALASI goed georganiseerd is en snel een
oplossing kan bieden wanneer er zich een noodsituatie
voordoet.

www.kalasi.be

OEFENMATERIAAL voor ELEKTRICITEIT, COMPUTERS, PRINTERS en BEAMERS

Yves Danneels ontwierp didactische oefenpanelen voor de afdelingen
Elektriciteit van Kuimba en Kidima-Lemba(met dank aan de Provincie
Oost-Vlaanderen). Verder werden computers, beamers, radio’s en printers meegestuurd plus gekregen T-shirts en medisch materiaal.

VERSCHILLENDE BOUWWERKEN WERDEN GEREALISEERD
3. KIDIMA

1. KINZANDI

2. LUOZI

4. KUIMBA

IMA
6. KID

1/Nieuwe klaslokalen voor 4de ,5de en 6de leerjaren in wijkafdeling Kinzandi (Lukula)
2/Twee klaslokalen zijn volledig gerenoveerd in Luozi lagere school
3/Bijdrage voor nieuw Atelier Coupe et Couture in Kidima
4/Afwerking drie lokalen voor afdeling Elektriciteit Kuimba (met computerlokaal in het midden)
5/Sanitair blok (4 toiletten) en twee aparte douchegebouwtjes voor semi-internen van ITM-Kuimba
6/Twee toiletten voor kleuterschool in Kidima
7/Een eigen ruimte voor Kalasi in Lukula
Een eigen ruimte voor KALASI
De werking van KALASI breidt steeds maar uit. Eén zuster, Sr Françoise Sita doet de coördinatie van alle projecten in de dertien scholen. Het
werd hoog tijd dat zij over een eigen bureau kon beschikken voor het vele
administratieve werk. Ook was er een ruimte nodig om goederen te stockeren die worden aangekocht (zendingen uit België, aankopen in Boma
en Kinshasa etc…). Het kleine gebouw staat binnen de veilige muren van
het Provincialaat. Kostprijs: 8.000 usd

5. I.T.M.

7. LUKULA

Onze WERKGROEP WETENSCHAPPEN
vangt het ontbreken van internet op

Internet is niet beschikbaar in ‘onze’ scholen.
Wij zoeken daarom hier op internet de beste illustraties
en we maken power-pointpresentaties op memorysticks,
die we aan de leerkrachten in Congo bezorgen.
Dank zij de zonnepanelen en de beamers van KALASI kunnen de leerkrachten biologie en aardrijkskunde
hun lessen opbouwen rond didactisch goed uitgewerkte illustraties. De vrijwilligers van deze werkgroep, Marie-Jeanne Wuytack, Kristien Van Aken en Cor Vandevelde vertrekken hierbij van de Congolese leerprogramma’s
voor Lager – en Secundair Onderwijs.

La croissance à
partir d’une GRAINE

Onze WERKGROEP ENGELS creëert
samen met de ‘teachers’ levend
leermateriaal
Het onderwijs van het Engels vormt echt een probleem. Er is geen degelijk leerplan, er zijn geen goede
handboeken, de leerkrachten hebben vaak onvoldoende vorming gekregen. En vooral: het Engels is in de omgeving niet aanwezig. Mensen horen de taal bijna nooit.
Pol Cuvelier werkte samen met Lut Verschueren, Marijke Van Vlierberghe en Eva De Schrijver om aanvullend
en ondersteunend leermateriaal aan te
maken.
Deze groep zoekt actuele teksten die
aangepast zijn aan de Afrikaanse context. Daar maken ze oefeningen bij en
ze vullen het geheel aan met correct
ingelezen audiofragmenten. Daarmee
kunnen de ‘teachers’ in Congo gemakkelijker de brug maken met reëel,
levend Engels.
Pol Cuvelier: “In onze groep
hebben we gelukkig veel ervaring met
onderwijs ENGELS, hier én in Congo.”
De werkgroep startte met het opstellen
van een proefpakket om een juist beeld
te krijgen van het huidige niveau en om
de interesses te peilen van leerkrachten en leerlingen.
We stuurden ook soliede apparatuur op om in de klas
de teksten te kunnen laten beluisteren.

OEFENMATERIALEN VOOR “Snit en Naad”, HANDBOEKEN voor alle vakken, SCHOOLMEUBILAIR,…

Bepaalde kosten keren elk jaar terug. De technische afdelingen hebben oefenmateriaal nodig. Handboeken zijn er altijd
tekort. Apparaten vragen onderhoud of moeten vervangen worden. Als het aantal leerlingen toeneemt zijn er meer banken nodig. We financieren ook nog steeds een dagelijkse kleine maaltijd voor de leerkrachten.

UITNODIGING KALASI-AVOND in SINT-NIKLAAS
vrijdag 20 november 20u
Kapel Collegestraat 31

CONGO Verleden, Heden en Toekomst

prof. Zana Mathieu Etambala
wegens corona: vooraf registreren via email:
yves.danneels@skynet.be u krijgt een bevestigingsmail
beperkt tot 90 plaatsen / inkom 5 € (betalen ter plaatse)
we volgen stipt de coronaregels
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…EN MET UW STEUN PAKKEN WE IN 2021 VOLGENDE PROJECTEN AAN…
Dank zij Whatsapp kunnen wij dagelijks communiceren met Zr.Françoise Sita.
Zij is de spilfiguur van KALASI in Congo. Zij houdt de vinger aan de pols en signaleert allerlei
grote of kleine noden en opportuniteiten die zich in de verschillende scholen voordoen. Zij
rapporteert ook hoe de werken vorderen, stuurt foto’s en facturen en is ook bedreven in boekhouding. Elke maand krijgen we haar gedetailleerd financieel verslag. Dank zij haar kunnen
we dus veel korter op de bal spelen. Zo krijgen kleine korte-termijn-ingrepen evenveel kans
als grotere infrastructuurprojecten.

Enkele voorbeelden:
LUOZI: Nog vier klassen te renoveren

In geen enkele van ‘onze’
scholen is er een LABO voor
het vak Chemie. (de foto
toont materiaal van een modelschool in de hoofdstad.)
We beginnen nu in LUOZI met
een eerste proefproject.

LUKULA, KIDIMA en KUIMBA:
Op deze drie plaatsen zetten we systemen
op om regenwater te capteren. Momenteel worden de eerste dakgoten en citernes al geplaatst in Lukula.

LUKULA: Op dit gebouw komt nog een verdieping met twee klaslokalen. KALASI wil dit
gedeeltelijk financieren

EEN SPECIAAL WOORD VAN DANK AAN

-iedereen die permanent een maandelijks bedrag stort en aan wie reageerde op onze brief van vorig jaar
-de Provincie Oost-Vlaanderen en de gemeenten Waasmunster, Dendermonde en St.-Martens-Latem
-het Solidariteitsfonds Sylvain De Baere en vzw UNITAS
-het Sint-Jozef-Klein-Seminarie te Sint-Niklaas en de Sint-Bavo Humaniora te Gent voor hun steun over meerdere jaren
-de Oud-leerlingenbond, de Oud-Leerkrachten en de Lag. School van Gijzegem en ook de Lag. School Capucienen-Aalst
-de firma Van Wingen voor haar gift via de Warmste Week die in totaal € 2.535 opbracht
-de parochies van de Ruiter en Deurle, en aan Rotary Waasmunster-Durmeland
Volg
o
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-de sponsor die al onze interne werkingskosten op zich neemt
s://w
ceb
KALASI STEUNEN EN DIT JAAR
TOT 60% BELASTINGVERMINDERING KRIJGEN ?
STORT DAN op BE84-4358-0341-0159
KREDBEBB van vzw VIA Don Bosco,
Guldendallaan 90 1150- St-Pieters- Woluwe
Vermeld steeds code:
6598 LUKULA-KIDIMA attest aub

Uw giften werden integraal
gebruikt voor de projecten in Congo:

€ 60.916
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Zonder attest kan ook:
BE87-7512-0328-8394
AXABBE22 van vzw KALASI,
Dorushoeksken 24 9250 Waasmunster

Neemt u ons op in uw testament?
Doet u een schenking?
Voortaan is dit belastingvrij.

Dank aan Adri Weijters voor onze website. Dank aan allen die zich als vrijwilliger inzetten voor KALASI:
Julien De Peusseleir, Annie Tuypens, , Stefaan Calmeyn, Yves Danneels, Pol Cuvelier en Bert De Wolf
in de Raad van Bestuur; Rudi Ferket, Gonda De Jaeger, Sara Lanoye, Jos De Wit, Jan Van Eetvelde,
Dirk Trachet, Stefan Vervliet, Zr.Tilly en Zr. Florentine in de Algemene Vergadering. De inzet van al deze
mensen is gratis. Zo blijven de kosten voor het functioneren van onze vzw uiterst laag. Layout en druk:
Recto Verso Hamme. Redactie: Bert De Wolf.
VZW KALASI zetel: Pachthofstraat 1 9308-Gijzegem - Ond.nr: 0895.143.318 -RPR rechtb. Dendermonde
-Contact: bert.dewolf@telenet.be

