
Twee zusters in de kijker 

2022
Na 2 jaar Covid weer
vinger aan de pols 

Yves en Bert vertrokken op 25 mei naar Congo om op twee weken tijd alle 14 scholen kort 
te bezoeken. Doel van de reis: vinger aan de pols houden, luisteren naar directies en leerkrachten, afgewerkte projecten 
bekijken, nieuwe noden noteren. Overal werden de vrienden van KALASI warm en feestelijk ontvangen met zang, decla-
matie en dans. In elke school vergaderden Yves en Bert met het personeel. 

Eens te meer bleek dat de Congolezen en dus zeker ook de leerkrachten het nog steeds zeer moeilijk hebben om rond te 
komen. Ook in Congo zijn de gevolgen van de oorlog in Oekraïne voelbaar. Voedsel en brandstof zijn schaars en daar-
door veel duurder. Nog steeds is er het gevoel dat het land maar moeizaam vooruit geraakt.
Veel leerkrachten hebben zware kopzorgen om hun gezin dagelijks te laten overleven. 

Hoe moet je in dergelijke omstandigheden de kwaliteit van je lesgeven verbeteren? Niet evident!  Maar er is 
ook veel dankbaarheid want in hùn scholen gaat het een stuk beter dan in de andere scholen van de regio. 
Dank zij KALASI. En met uw trouwe steun. 

Julien De Peusseleir, Voorzitter.

 KALASI STEUNEN EN DIT JAAR 
45% 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

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 Fer-
ket, 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 Pachthofstraat 1 9308 Gijzegem – Vlaams Gewest Ond.nr: 
8.95.143.318 RPR Dendermonde website: www.kalasi.be bert.dewolf@telenet.

Uw giften werden integraal gebruikt voor de projecten in 
Congo: €88.209 werkjaar 1 okt 2021 tot 30 sept 2022

1,90% : Uitgaven 
voor interne werking

98,10% : Uitgaven 
voor Congo

Wil je een volledig en levendig beeld van onze laatste reis? 
Je vindt een presentatie met foto’s en videofragmenten op onze website. 

-U, de talrijke donatoren die elk jaar prompt reageren op de nieuwsbrief of die maandelijks storten
-De jarigen en jubilarissen die aan ons dachten en de sponsor die al onze interne werkingskosten op zich neemt.
-De Provincie Oost-Vlaanderen, de gemeenten Waasmunster, Dendermonde en Sint-Martens Latem, Buggenhout- Vas-
tenvoettocht, de parochies van Waasmunster-Ruiter en Deurle, de lagere school van Aalst- Capucienen, Sint-Bavo-Gent 
en de Oud-Leerkrachten-Bond van Gijzegem 
-Wereldmissiehulp (Boechout) voor de korting op de transportkosten van onze goederen naar Congo en Stefan Catthoor 
van Firma Lobelle Design Temse die gratis hout op maat leverde voor de kisten die Yves maakte.

Bij elk schoolbezoek werden we vreugdevol en feestelijk onthaald door de leerlingen en door de teams in hun prach-
tige uniformkleding. Wat een groot contrast met hun dagelijkse struggle for life ! De inzet van directies en leerkrachten 
is ondanks de omstandigheden groot. Ze doen wat ze kunnen, ook al missen sommigen degelijke basisvorming en al 
beschikken ze vaak niet over de nodige didactische hulpmiddelen.

Op vorming en hulpmiddelen zal KALASI in 2023 nog meer inzetten. 

www.kalasi.be

Sr.Élisée is de directrice 
van de privé-basisschool 
in Mbudi (Kinshasa).

Sr. Elisée: wij werken zonder hulp van
KALASI. In vijf jaar tijd hebben we deze pri-
vé-school van de zusters uitgebouwd tot een 
school van zeer hoge pedagogische kwaliteit. 
(lees alles over privé-scholen op ww.kalasi.be)

Wie betaalt jullie kosten dan ?
Sr. Elisée: In de hoofdstad zijn ouders met 
iets meer financiële middelen bereid om meer 
te betalen als ze maar zeker zijn dat hun kin-
deren echt veel bijleren. Leerkrachten verdie-
nen hier een eerlijk loon omdat de leerlingen 
schoolgeld betalen (met gespreid betaalplan 
indien het teveel is om in één keer per
trimester kunnen betalen.) 

Sr.Liliane is directrice in Kidima Secun-
dair, waar een grote afdeling Snit en Naad 
is. Ze kwam drie weken naar België voor 
een stage bij de Firma Triest in Temse, die 
eerder 2 professionele machines schonk.

Onze speciale dank voor twee concerten en twee voettochten
“GOSPEL & SOUL” werd voor KALASI een schitterend

benefiet-concert van de Gospelgroep PELive samen met de
Kon. Harmonie Ste.-Cecilia van Waasmunster. Peter en Femke 
Van de Vivere verleenden hun medewerking. Dank aan allen en 

vooral ook aan Stefan Vervliet die dit alles coördineerde. Dank ook 
aan Walter Peeters en het Trio Clara Schuman voor het benefiet-

concert in februari in de kerk van Waasmunster

Het Sint-Jozef-Klein-Seminarie van SINT-NIKLAAS 
organiseerde een voettocht en een taartenverkoop. Dit bracht een 
recordbedrag op van € 23.956. Reeds vóór corona werden de 1.100 
leerlingen en hun leerkrachten gemotiveerd om KALASI te steunen. Twee 
jaar lang kregen ze per trimester info over Congo via een Kalasi-FLASH.

De jaarlijkse vastenvoettocht in het Sint-Vincentius Instituut  
van GIJZEGEM bracht de mooie som op van € 4.937 

Verder danken we van harte:



De KALASI-bijdrage in twee foto’s: een schril CONTRAST !

We bezochten voor het eerst het dorpsschooltje van Vaku-Ngandu (foto links). Het deed pijn aan het hart om te zien in 
welke erbarmelijke omstandigheden hier les gegeven wordt. Toch is dit de harde werkelijkheid voor zeer veel scholen in 
het Congolese binnenland. Wat we hier zien, doet ons terugdenken aan de erge toestand die we vijf jaar geleden aantrof-
fen in Kinzandi. Intussen heeft KALASI in Kinzandi de bouw en de inrichting van zes klaslokalen gefinancierd. Nu wordt 
er heel degelijk onderwijs gegeven aan 220 leerlingen. Op termijn kunnen we ook voor Vaku-Ngandu het verschil maken. 
Weet je dat vijf leerkrachten van de hoofdschool in Luango elke dag 11 km heen en 11 km terug moeten stappen naar het 
schooltje? Dit is niet vol te houden. Men zoekt een oplossing. En daarna zal KALASI hier tussenkomen.

Enkele realisaties van het voorbije werkjaar

KIDIMA Secundair: nieuw klaslokaal 
voor de afdeling Snit en Naad

LUKULA Secundair: nieuw lokaal 
voor de afdeling Biochemie

VAKU Secundair: lokaal gebouwd 
door de school zelf met beperkte steun

Vaku-Ngandu, bijschool van de Lagere school in Luango Kinzandi, bijschool van de Lagere school in Lukula

KUIMBA ITM: gebouw met drie 
lokalen wordt volledig gerenoveerd

Voor drie scholen werden telkens 40 
nieuwe schoolbanken gefabriceerd

LUKULA Secundair: nieuw dak op het 
oudste schoolgebouw (vier klassen)

Veel leerkrachten hebben een bril nodig : we creëren een OPTIEK in Kidima

We waren in Lukula toen de tien kisten 
met alle optiek-apparatuur arriveerden 

Veel leerkrachten zien niet goed en heb-
ben dringend een aangepaste bril nodig. 
Toen het optiekbedrijf van Marc Delbecque 
in Brugge de deuren sloot, kreeg KALASI 
alle apparatuur. Yves verpakte alles in tien 
kisten die via Wereldmissiehulp naar Congo 
werden verstuurd. 

Intussen financierden we de bouw van een 
gebouw met een testruimte en een atelier. 
In een eerste fase zal een oogarts die ambulante zorg verleent in deze regio, 
hier regelmatig komen werken. Momenteel volgen twee zusters een opleiding 
in Kinshasa. Zij zullen later het hele centrum runnen. Iedereen zal er welkom 
zijn, maar leerkrachten zullen er geholpen worden tegen een laag tarief.

INFORMATICA: vorming van de leerkrachten en vervanging van de oude computers 
In de voorbije acht jaar hebben we een honderdtal computers in de scholen 
geïnstalleerd. Meestal ging het om tweedehands desktops. Deze hebben 
nu hun beste tijd gehad. In samenwerking met vzw Close the Gap, gaan we 
in één beweging, in alle scholen recentere computers brengen die voorzien 
zijn van een officieel windows-systeem. Alles zou operationeel moeten zijn 
in september 2023. Dit schooljaar investeren we ook in de ICT-vorming van 
zoveel mogelijk leerkrachten. Hiervoor werken we samen met de overheid 
(la Coordination) die belooft om de leerkrachten voor deze sessies tijdelijk 
klasvrij te maken. 

Zo’n basisopleiding ICT is een absolute vereiste om ervoor te zorgen dat 
leerkrachten computers en beamers kunnen gebruiken om de didactische 
kwaliteit van hun lessen te verbeteren. Zijzelf vragen niet beter. Er wordt nu 
ook nagegaan of en hoe de scholen (beperkt) internet kunnen krijgen.

KALASI wil goed en bruikbaar digitaal 

illustratie-materiaal aanleveren, voor verschillende

vakken, o.m. Engels, Biologie, Aardrijkskunde, ...

 Kunt u helpen met de aanmaak van geschikt materiaal? 

Neem contact op met yves.danneels@skynet.be 

WATER en ELEKTRICITEIT 
Elk jaar komen er in de scholen waterreservoirs bij. Meestal met de hulp van
KALASI, maar soms ook via een andere sponsor, zoals hier in Lukula (foto).
In samenwerking met de Provincie Oost-Vlaanderen is nu de watervoorziening in
Kuimba aan de beurt.
De scholen hebben ook meer elektriciteit nodig. Nieuwe zonnepaneel-installaties 
plaatsen zit er niet direct in. Wel gaan we proberen in verschillende scholen bat-
terijsystemen te installeren die via het elektriciteitsnet worden opgeladen wanneer 
er wél stroom is. Zo kunnen de stroomonderbrekingen opgevangen worden. In de 
scholen zonder aansluiting op het elektriciteitsnet, kunnen we steun geven om de 
generatoren te laten draaien op ogenblikken dat de geïnstalleerde zonnepanelen 
onvoldoende stroom kunnen leveren.

LIJST VAN NIEUWE NODEN
KINZANDI: Anti-erosie werken (o.m.schoolplein plaveien)  zie foto ->
LUANGO: Verhogen van een dijk (tegen jaarlijkse overstromingen)
KIDIMA Lagere School: Binnenschilderwerken binnen (tien lokalen)
VERSCHILLENDE SCHOLEN vragen printers, geluidsversterking op batterijen, 
handboeken, didactische materialen (naaimachines, labomaterialen,..)
SEMI-INTERNATEN zullen meer rijst krijgen en de verlichting wordt verbeterd

DAGELIJKSE KLEINE MAALTIJD voor de leerkrachten: het budget hiervoor
wordt met 1/5 verhoogd om stijging van de voedselprijzen op te vangen.

School in NZANZA (Matadi): lichtpunt in een wijk met veel problemen



De KALASI-bijdrage in twee foto’s: een schril CONTRAST !

We bezochten voor het eerst het dorpsschooltje van Vaku-Ngandu (foto links). Het deed pijn aan het hart om te zien in 
welke erbarmelijke omstandigheden hier les gegeven wordt. Toch is dit de harde werkelijkheid voor zeer veel scholen in 
het Congolese binnenland. Wat we hier zien, doet ons terugdenken aan de erge toestand die we vijf jaar geleden aantrof-
fen in Kinzandi. Intussen heeft KALASI in Kinzandi de bouw en de inrichting van zes klaslokalen gefinancierd. Nu wordt 
er heel degelijk onderwijs gegeven aan 220 leerlingen. Op termijn kunnen we ook voor Vaku-Ngandu het verschil maken. 
Weet je dat vijf leerkrachten van de hoofdschool in Luango elke dag 11 km heen en 11 km terug moeten stappen naar het 
schooltje? Dit is niet vol te houden. Men zoekt een oplossing. En daarna zal KALASI hier tussenkomen.

Enkele realisaties van het voorbije werkjaar

KIDIMA Secundair: nieuw klaslokaal 
voor de afdeling Snit en Naad

LUKULA Secundair: nieuw lokaal 
voor de afdeling Biochemie

VAKU Secundair: lokaal gebouwd 
door de school zelf met beperkte steun

Vaku-Ngandu, bijschool van de Lagere school in Luango Kinzandi, bijschool van de Lagere school in Lukula

KUIMBA ITM: gebouw met drie 
lokalen wordt volledig gerenoveerd

Voor drie scholen werden telkens 40 
nieuwe schoolbanken gefabriceerd

LUKULA Secundair: nieuw dak op het 
oudste schoolgebouw (vier klassen)

Veel leerkrachten hebben een bril nodig : we creëren een OPTIEK in Kidima

We waren in Lukula toen de tien kisten 
met alle optiek-apparatuur arriveerden 

Veel leerkrachten zien niet goed en heb-
ben dringend een aangepaste bril nodig. 
Toen het optiekbedrijf van Marc Delbecque 
in Brugge de deuren sloot, kreeg KALASI 
alle apparatuur. Yves verpakte alles in tien 
kisten die via Wereldmissiehulp naar Congo 
werden verstuurd. 

Intussen financierden we de bouw van een 
gebouw met een testruimte en een atelier. 
In een eerste fase zal een oogarts die ambulante zorg verleent in deze regio, 
hier regelmatig komen werken. Momenteel volgen twee zusters een opleiding 
in Kinshasa. Zij zullen later het hele centrum runnen. Iedereen zal er welkom 
zijn, maar leerkrachten zullen er geholpen worden tegen een laag tarief.

INFORMATICA: vorming van de leerkrachten en vervanging van de oude computers 
In de voorbije acht jaar hebben we een honderdtal computers in de scholen 
geïnstalleerd. Meestal ging het om tweedehands desktops. Deze hebben 
nu hun beste tijd gehad. In samenwerking met vzw Close the Gap, gaan we 
in één beweging, in alle scholen recentere computers brengen die voorzien 
zijn van een officieel windows-systeem. Alles zou operationeel moeten zijn 
in september 2023. Dit schooljaar investeren we ook in de ICT-vorming van 
zoveel mogelijk leerkrachten. Hiervoor werken we samen met de overheid 
(la Coordination) die belooft om de leerkrachten voor deze sessies tijdelijk 
klasvrij te maken. 

Zo’n basisopleiding ICT is een absolute vereiste om ervoor te zorgen dat 
leerkrachten computers en beamers kunnen gebruiken om de didactische 
kwaliteit van hun lessen te verbeteren. Zijzelf vragen niet beter. Er wordt nu 
ook nagegaan of en hoe de scholen (beperkt) internet kunnen krijgen.

KALASI wil goed en bruikbaar digitaal 

illustratie-materiaal aanleveren, voor verschillende

vakken, o.m. Engels, Biologie, Aardrijkskunde, ...

 Kunt u helpen met de aanmaak van geschikt materiaal? 

Neem contact op met yves.danneels@skynet.be 

WATER en ELEKTRICITEIT 
Elk jaar komen er in de scholen waterreservoirs bij. Meestal met de hulp van
KALASI, maar soms ook via een andere sponsor, zoals hier in Lukula (foto).
In samenwerking met de Provincie Oost-Vlaanderen is nu de watervoorziening in
Kuimba aan de beurt.
De scholen hebben ook meer elektriciteit nodig. Nieuwe zonnepaneel-installaties 
plaatsen zit er niet direct in. Wel gaan we proberen in verschillende scholen bat-
terijsystemen te installeren die via het elektriciteitsnet worden opgeladen wanneer 
er wél stroom is. Zo kunnen de stroomonderbrekingen opgevangen worden. In de 
scholen zonder aansluiting op het elektriciteitsnet, kunnen we steun geven om de 
generatoren te laten draaien op ogenblikken dat de geïnstalleerde zonnepanelen 
onvoldoende stroom kunnen leveren.

LIJST VAN NIEUWE NODEN
KINZANDI: Anti-erosie werken (o.m.schoolplein plaveien)  zie foto ->
LUANGO: Verhogen van een dijk (tegen jaarlijkse overstromingen)
KIDIMA Lagere School: Binnenschilderwerken binnen (tien lokalen)
VERSCHILLENDE SCHOLEN vragen printers, geluidsversterking op batterijen, 
handboeken, didactische materialen (naaimachines, labomaterialen,..)
SEMI-INTERNATEN zullen meer rijst krijgen en de verlichting wordt verbeterd

DAGELIJKSE KLEINE MAALTIJD voor de leerkrachten: het budget hiervoor
wordt met 1/5 verhoogd om stijging van de voedselprijzen op te vangen.

School in NZANZA (Matadi): lichtpunt in een wijk met veel problemen



Twee zusters in de kijker 

2022
Na 2 jaar Covid weer
vinger aan de pols 

Yves en Bert vertrokken op 25 mei naar Congo om op twee weken tijd alle 14 scholen kort 
te bezoeken. Doel van de reis: vinger aan de pols houden, luisteren naar directies en leerkrachten, afgewerkte projecten 
bekijken, nieuwe noden noteren. Overal werden de vrienden van KALASI warm en feestelijk ontvangen met zang, decla-
matie en dans. In elke school vergaderden Yves en Bert met het personeel. 

Eens te meer bleek dat de Congolezen en dus zeker ook de leerkrachten het nog steeds zeer moeilijk hebben om rond te 
komen. Ook in Congo zijn de gevolgen van de oorlog in Oekraïne voelbaar. Voedsel en brandstof zijn schaars en daar-
door veel duurder. Nog steeds is er het gevoel dat het land maar moeizaam vooruit geraakt.
Veel leerkrachten hebben zware kopzorgen om hun gezin dagelijks te laten overleven. 

Hoe moet je in dergelijke omstandigheden de kwaliteit van je lesgeven verbeteren? Niet evident!  Maar er is 
ook veel dankbaarheid want in hùn scholen gaat het een stuk beter dan in de andere scholen van de regio. 
Dank zij KALASI. En met uw trouwe steun. 

Julien De Peusseleir, Voorzitter.

 KALASI STEUNEN EN DIT JAAR 
45% 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

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 Fer-
ket, 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 Pachthofstraat 1 9308 Gijzegem – Vlaams Gewest Ond.nr: 
8.95.143.318 RPR Dendermonde website: www.kalasi.be bert.dewolf@telenet.

Uw giften werden integraal gebruikt voor de projecten in 
Congo: €88.209 werkjaar 1 okt 2021 tot 30 sept 2022

1,90% : Uitgaven 
voor interne werking

98,10% : Uitgaven 
voor Congo

Wil je een volledig en levendig beeld van onze laatste reis? 
Je vindt een presentatie met foto’s en videofragmenten op onze website. 

-U, de talrijke donatoren die elk jaar prompt reageren op de nieuwsbrief of die maandelijks storten
-De jarigen en jubilarissen die aan ons dachten en de sponsor die al onze interne werkingskosten op zich neemt.
-De Provincie Oost-Vlaanderen, de gemeenten Waasmunster, Dendermonde en Sint-Martens Latem, Buggenhout- Vas-
tenvoettocht, de parochies van Waasmunster-Ruiter en Deurle, de lagere school van Aalst- Capucienen, Sint-Bavo-Gent 
en de Oud-Leerkrachten-Bond van Gijzegem 
-Wereldmissiehulp (Boechout) voor de korting op de transportkosten van onze goederen naar Congo en Stefan Catthoor 
van Firma Lobelle Design Temse die gratis hout op maat leverde voor de kisten die Yves maakte.

Bij elk schoolbezoek werden we vreugdevol en feestelijk onthaald door de leerlingen en door de teams in hun prach-
tige uniformkleding. Wat een groot contrast met hun dagelijkse struggle for life ! De inzet van directies en leerkrachten 
is ondanks de omstandigheden groot. Ze doen wat ze kunnen, ook al missen sommigen degelijke basisvorming en al 
beschikken ze vaak niet over de nodige didactische hulpmiddelen.

Op vorming en hulpmiddelen zal KALASI in 2023 nog meer inzetten. 

www.kalasi.be

Sr.Élisée is de directrice 
van de privé-basisschool 
in Mbudi (Kinshasa).

Sr. Elisée: wij werken zonder hulp van
KALASI. In vijf jaar tijd hebben we deze pri-
vé-school van de zusters uitgebouwd tot een 
school van zeer hoge pedagogische kwaliteit. 
(lees alles over privé-scholen op ww.kalasi.be)

Wie betaalt jullie kosten dan ?
Sr. Elisée: In de hoofdstad zijn ouders met 
iets meer financiële middelen bereid om meer 
te betalen als ze maar zeker zijn dat hun kin-
deren echt veel bijleren. Leerkrachten verdie-
nen hier een eerlijk loon omdat de leerlingen 
schoolgeld betalen (met gespreid betaalplan 
indien het teveel is om in één keer per
trimester kunnen betalen.) 

Sr.Liliane is directrice in Kidima Secun-
dair, waar een grote afdeling Snit en Naad 
is. Ze kwam drie weken naar België voor 
een stage bij de Firma Triest in Temse, die 
eerder 2 professionele machines schonk.

Onze speciale dank voor twee concerten en twee voettochten
“GOSPEL & SOUL” werd voor KALASI een schitterend

benefiet-concert van de Gospelgroep PELive samen met de
Kon. Harmonie Ste.-Cecilia van Waasmunster. Peter en Femke 
Van de Vivere verleenden hun medewerking. Dank aan allen en 

vooral ook aan Stefan Vervliet die dit alles coördineerde. Dank ook 
aan Walter Peeters en het Trio Clara Schuman voor het benefiet-

concert in februari in de kerk van Waasmunster

Het Sint-Jozef-Klein-Seminarie van SINT-NIKLAAS 
organiseerde een voettocht en een taartenverkoop. Dit bracht een 
recordbedrag op van € 23.956. Reeds vóór corona werden de 1.100 
leerlingen en hun leerkrachten gemotiveerd om KALASI te steunen. Twee 
jaar lang kregen ze per trimester info over Congo via een Kalasi-FLASH.

De jaarlijkse vastenvoettocht in het Sint-Vincentius Instituut  
van GIJZEGEM bracht de mooie som op van € 4.937 

Verder danken we van harte:


