Projecten 2017

VAKU Lagere School:

SCHOOLHUIS VOOR DE DIRECTEUR 5.800 €
Problematiek
-De directeur is een leek (in alle andere scholen is dit een zuster).
Hij moet gehuisvest worden door de school, want hij is afkomstig uit
Lukula en moet het hele schooljaar in Vaku verblijven met zijn gezin.

Opportuniteiten
-Permanente aanwezigheid van de directie op het schoolterrein, biedt heel veel voordelen voor de school (o.m. bewaking).
-Een oud ongebruikt lokaal aan het schoolplein was geschikt voor ombouw. Er is ook een logeerkamer voor passanten.
-Er is aansluiting op de elektriciteit van zonnepanelen en generator.
-Een degelijke directiewoning kan ook in de toekomst helpen om een goed gekwalificeerde directie te overtuigen om hier, in
deze zeer afgelegen school, te komen werken.
In juni 2016 konden we goede
afspraken maken met de
aannemer en alle betrokkenen.

Zicht op het oude leegstaande gebouw. Het was lang geleden gebruikt als keuken. De muren
waren zwartgeblakerd, het dakgebinte rot, de golfplaten versleten. In een eerste fase zou
het rechtse gedeelte omgevormd worden tot directeurswoning. Daarna wordt het linkse
gedeelte aangepakt om er woongelegenheden voor jonge leerkrachten in te maken.

Binnenin is de woning degelijk afgewerkt (met plafond en elektrische leidingen). Rond de woning komen voetpaden met gemetselde
goten om het regenwater af te voeren (tegen erosie). Achter de woning komt nog een apart toilet en een buitenkeuken. De directeur, Mr
Romain volgt de werken op en hoopt in september 2017 zijn nieuw verblijf te kunnen betrekken samen met zijn echtgenote.

De linkse foto toont de achterzijde en de dringende noodzaak om oud en nieuw aan te sluiten. Voor het begin van het
regenseizoen in september 2017 zijn de werken aangevat aan het linkse gedeelte van het oude gebouw. Het is nu vooral de
bedoeling om een nieuw dak te leggen dat aansluit. Zo vermijden we dat de stortregens het nieuwe gebouw beschadigen.

