
KALASI is bij de 2.000 goede doelen. 

DOE JIJ EEN ACTIE  voor ONS?

250 LEERKRACHTEN, 20 ZUSTERS : DERTIEN SCHOOLTEAMS

2019 ‘ONZE’ SCHOLEN GAAN ER OP VOORUIT
In maart bezochten Bert en Yves de dertien scholen die wij in Congo steunen. Zoals jullie weten zijn dat de 
scholen die geleid worden door Congolese zusters van Sint-Vincentius a Paulo (Gijzegem). Tijdens de bezoeken 
was er in de scholen nog geen positief effect te zien van de verkiezingen en de omstreden aanstelling van Félix 
Tshisekedi tot nieuwe president. Ook tot op vandaag is er nog geen verbetering te melden.  KALASI geeft de 
leerkrachten wel wat hoop. Jaar na jaar op weg gaan met deze scholen, in vertrouwen en met geduld, 
werpt werkelijk vruchten af. De scholen putten kracht en inspiratie uit dit duurzaam partnerschap. Zij nemen 
nu zelf meer en meer initiatief en wij steunen hen hierin. 

Zoals jullie lezen in deze brief, zijn in 2019 meerdere bouwprojecten gerealiseerd en liggen nieuwe bouwdossiers klaar voor 2020. 
Maar wij leggen het accent meer en meer op didactische vorming. De vormingssessies tijdens de reis zijn daar een voorbeeld van. 
De aankoop van handboeken en oefenmaterialen voor de technische afdelingen en van apparatuur blijft belangrijk. De leerkrachten 
doen hun best en wij doen ons best, maar enkel met jullie financiële steun lukt het ons om samen met hen iets te verwezenlijken. 
Mogen we ook dit jaar rekenen op jullie gulle reactie op deze brief? Alvast onze oprechte dank ! 

Julien De Peusseleir, voorzitter.

Deze 250 mensen zorgen ervoor dat de kwaliteit van het onderwijs in ‘onze’ scholen langzaam maar zeker verbetert.  Ze verdienen bijna 
niets en moeten bijklussen om met hun gezin rond te komen, ze hebben geen pensioen noch sociale zekerheid.  Met hun inzet staat 
of valt alles. KALASI helpt hen om vol te houden. KALASI moedigt hen aan met een kleine dagelijkse maaltijd en waka-waka-lampen op 
zonne-energie. Wij zetten ons in voor hun noden aan bijscholing, handboeken en didactisch materiaal.

In naam van deze leerkrachten en de ca. 5.000 leerlingen bedanken wij ieder van jullie van harte.
Jullie respons op deze nieuwsbrief en de permanente opdrachten blijven onze belangrijkste bron van inkomsten.

Onze bijzondere dank gaat naar:
-Scholen die in totaal ca. € 10.000 verzamelden : Gemeentelijke Basisscholen: Oudegem, Schoonaarde, 
Grembergen ’t Kraaienest; Vrije Bassischolen: Waasmunster Sifrawa, Oudegem Harduyn,
Aalst Capucienenlaan en Eikstraat, De Klinge Hoge Geest.
Verder ook: Vastenvoettocht Buggenhout, Parochie Deurle, NEOS Waasmunster, O.L.B. Gijzegem
- Warmste Week: Galerij Raf Van Severen verkocht catalogi van de CONGO-expo ( € 6.000).
	 Ook	firma	Van	Wingen,	Evergem	deed	opnieuw	een	actie.
- Subsidies: Provincie Oost-Vlaanderen € 8.000; Waasmunster € 2.274; Dendermonde € 1.247 
- Firma’s gaven gratis materialen of korting: Lobelle Design en NIKO 
- Jubilarissen en jarigen vroegen steun voor KALASI in plaats van cadeaus. 
- Eén sponsor nam al onze werkingskosten op zich: € 1.942 
	 Benefietconcert	CELLO	voor	CONGO	van het Cello-ensemble   
 van GO! Kunstacademie Gent o.l.v. Lieven Baert € 1.500  

HOE KAN JE VZW KALASI STEUNEN ?
Met	fiscaal	attest : BE84-4358-0341-0159 KREDBEBB
van vzw VIA Don Bosco, Guldendallaan 90 1150- St-Pieters- Woluwe 
Vermeld steeds code: 6598 LUKULA-KIDIMA attest aub 
 
Met	het	fiscaal	attest,	trekt	u	volgend	jaar	45%	terug	op	het	geheel	van	uw	giften.	
zo kost uw gift van 40 euro u slechts 22 euro
en een gift van 100 euro slechts 55 euro
(langs VIA Don Bosco kan KALASI ook LEGATEN ontvangen)

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

Uw giften werden integraal gebruikt voor de 
projecten in Congo: € 79.813 

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, Bert De Wolf in de Raad van Bestuur;  Hugo Van Cauwenberg, Rudi Ferket, Gonda De Jaeger, Sara Lanoye, Jos De Wit,  
Jan Van Eetvelde, Dirk Trachet, Pol Cuvelier, Stefan Vervliet, Zr. Tilly  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.

REISVERSLAG en REALISATIES   

www.kalasi.be KLIK OP DE FOTO

VAN SCHOOL TOT SCHOOL IN 18 DAGEN: 
bekijk de foto’s op de website
  
“We hebben veel dankbaarheid mogen ervaren vanwe-
ge de scholen. Hun traditionele manier om dit naar KALASI toe uit 
te drukken is het  schenken van een boeboe, een Congolees hemd, 
zoals hier in Kidima. Hun dank gaat ook uit naar jullie allen, die ons 
jaar na jaar steunen!”  -  Yves

“De persoonlijke contacten met directies en leerkrach-
ten zijn van levensbelang voor onze organisatie.  Ook 
al kan je tegenwoordig dagelijks foto’s en teksten uitwisselen via 
Whatsapp, toch gaat er niets boven de reële aanwezigheid op het 
terrein.  Je voelt aan de lijve hoe moeilijk de context is waarin de 
Congolezen moeten leven en werken en hoe groot de inspanningen 
zijn die de scholen dagelijks zelf leveren om de kwaliteit van hun on-
derwijs op peil te brengen.”  -  Bert

VORMINGSSESSIES ‘HOE GEBRUIK IK EEN 
BEAMER IN MIJN KLAS ?’
Er zijn nu overal zonnepanelen en projectoren.  Tijdens de 
reis legden we het gebruik ervan uit aan alle leerkrachten.   
We namen het Congolees leerplan van Aardrijkskunde als voor-
beeld. Een ervaren leerkracht van bij ons had de concrete lesmo-
dellen uitgewerkt. Er is echter geen internet, dus heeft zij hier vooraf 
de nodige foto’s, prenten, schema’s en videobeelden opgezocht 
en op sticks gezet voor elke school. Er was heel veel interesse. 
In dit werkjaar hopen we gelijkaardige lesmodellen uit te werken 
voor andere vakken zoals bv. biologie en Engels.



LUKULA-lager (wijkafdeling Kinzandi): 3 lokalen afgewerkt, 4 en 5 in opbouw

LUKULA-secundair: van 660 naar 900 leerlingen ! ENKELE LOPENDE PROJECTEN   2019-2020

Met steun van KALASI werden twee nieuwe klaslokalen geopend en kwam er een leraarszaal voor de 42 leerkrachten. 

Leerlingen die ver van de school wonen, worden gestimuleerd om in de 
week op school te blijven overnachten.  KALASI verlaagt de drempel om se-
mi-intern te worden door bedden en matrassen gratis aan te bieden. We 
zorgen ook voor rijst als aanvulling op het voedsel dat ze zelf meebrengen 
en	klaarmaken.		’s	Avonds	is	er	studiebegeleiding	mogelijk.	De	effecten	van	
deze maatregelen op de schoolresultaten van de semi-internen zijn positief.

Speciale aandacht voor de TECHNISCHE AFDELINGEN

VAKU en KUIMBA:  stimuleren van de semi-internaten

TECHNISCHE AFDELINGEN ELEKTRICITEIT  
(onder meer  met € 8.000 steun van 
Provincie Oost-Vlaanderen)

Renovatie en inrichting van 2 lokalen 
in Kuimba  Naast het reeds ingerichte 
atelier (rechts op de foto) komen 
een computerlokaal en een gewoon  
leslokaal.

16 didactische panelen om elektrische 
verbindingen in te oefenen (voor Ki-
dima en Kuimba.)  Deze worden mo-
menteel samengesteld door Yves en 
worden eind december opgestuurd.

SCHOOLBANKEN
Er was in september 2019 in veel scholen een toeloop van nieuwe leerlingen.   
De overheid beloofde gratis onderwijs aan de ouders maar maakte geen nieuwe 
budgetten vrij, noch voor functioneringskosten noch voor lonen van leerkrachten. 
Wij helpen alvast om het tekort aan schoolbanken op te vangen.

NOG ENKELE VOORBEELDEN VAN DIVERSE NODEN
- 70  golfplaten voor het dak van de lagere school in Vaku
- Tafels en stoelen voor leerkrachten in sommige klassen in Luozi
- Bijdrage voor nieuwbouw afdeling Snit en Naad in Kidima 
- Bijdrage voor 8 nieuwe toiletten in Kidima-secundair
- Meubilair voor de leraarszaal in Lukula
- Schilderwerken in verschillende scholen
- IJzeren bedden voor de internen van  I.T.M. in Kuimba
- Mechanische en elektronische naaimachines
- Onderhoud van fotokopieerapparaten, vervanging printers… 
- Diverse bijscholingen voor individuele leerkrachten

WATERVOORZIENING 
We willen ziekten vermijden en voorkomen dat de leerlingen elke dag naar 
een verre bron of rivier moeten gaan om water te halen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Kuimba, Lukula en Kidima werken we samen met de scholen aan duur-
zame oplossingen voor captatie van regenwater en voorziening van drink-
baar water:  goten installeren, citernes op gemetselde sokkels plaatsen, 
regenputten bouwen en systemen van waterzuivering voorzien…  In elk 
van de 3 scholen zijn de omstandigheden en de behoeften verschillend.
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