KALASI NEEMT EEN NIEUWE SCHOOL OP IN HAAR WERKING
LUANGO-Mavuadi

Situering
Het bisdom Boma heeft de zusters aangesteld om deze school te beheren. Tot nu was er een
oudere leke-directeur maar de school is de laatste jaren verwaarloosd. Vanaf 1 september 2021
neemt Zr Germaine, een jonge zuster met ervaring in Zuid-Afrika, de directiepost over.

De hoofdschool bevindt zich vlak naast de kerk van Luango, een kleine landelijke gemeente
gelegen langs de “asfaltbaan” die Boma met Tshela verbindt. Het is dezelfde baan waarop ook de
gemeenten Lukula en Kidima-Lemba gelegen zijn.
Luango (ook soms Luangu-Mavuadi genoemd) ligt halfweg tussen Lukula en Tshela, meer bepaald
op 30 km van Lukula. Ter hoogte van deze gemeente in de wijk Kimbenza (met wekelijkse markt)
begint ook de zandpiste die naar Vaku leidt (45 km).

De bij-school (succursale) van Vaku-Ngandu ligt op 11 km afstand en is enkel te voet of per
motor bereikbaar. De leerkrachten wisselen elkaar af om daar les te gaan geven.

Enkele beelden van de bijschool
in het dorp Vaku-Ngandu

Aantallen
In totaal zijn er 717 leerlingen, waarvan 70 in bijschool.
Er zijn momenteel 30 leerkrachten.
Hoofdschool: 1A,B&C/ 2A,B&C/ 3A&B/ 4A&B/ 5A&B/ 6A&B
Bijschool:
1D/2D/3C/4C/5C
In de hoofdschool is er ook een kleuterklasje.

Gebouwen In de hoofdschool zijn 8 klaslokalen.
Deze gebouwen lijken op het eerste gezicht vrij soliede. Verder is er een bureau voor de directie.
Er is geen omheining en dat vormt toch een probleem gezien de nabijheid van de asfaltweg
(diefstal; ongevallen). De bijschool oogt vervallen.

In overstromingsgebied De hoofdschool ligt tussen de “drukke” baan en een heuvel. Aan de
voet van de heuvel stroomt een kleine waterloop die regelmatig buiten zijn oevers treedt en de
schoolgrond overstroomt. Dit vormt een acuut probleem waaraan de school prioritair wil werken
(een grote partij natuurstenen is reeds verzameld om een stuwmuur te bouwen die kan
verhinderen dat het water op het schoolterrein komt.

Waarom we deze school er bij nemen
-De problemen van de (jonge, arme, boeren-) bevolking zijn erg vergelijkbaar met de situatie in
Lukula en Kidima, met dien verstande dat alles hier veel kleinschaliger is en de afstand naar de
belangrijke stad Boma een pak groter.
Er is zeker wel een economische dynamiek dank zij de asfaltbaan (passages van vrachtwagens en
markt van Kimbenza) (vruchtbaar: ananassen en bananen, plantages palmolie en rubber).
-De geografische ligging is voor ons interessant: veel gemakkelijker te bereiken dan Kuimba en Vaku
-Er is momenteel een jonge dynamische zuster directrice, die deze school echt wel kan upgraden.
-We leven ons in in de situatie van de leerkrachten, die best wat steun kunnen gebruiken. We
nemen hen vanaf het tweede trimester van dit schooljaar 21-22 mee in onze financiering van een
dagelijkse kleine maaltijd.

We hebben ook reeds positief geantwoord op de noodkreet van Sr Germaine betreffende de
totaal versleten typemachine die ze aantrof. KALASI heeft haar een laptop en een printer bezorgd.
Omdat Luango langs de asfaltweg ligt is er ook aansluiting op het elektriciteitsnet SNEL. Maar we
weten dat er vaak alleen ’s nachts een paar uur stroom geleverd wordt (genoeg om laptop en
apparaten op te laden.

