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Vzw KALASI             REALISATIES 2014 

ALGEMEEN 

2014 was het derde jaar van het Driejarenplan.  Aangezien we reeds vooruit waren op het schema en 
enkele projecten reeds in 2013 waren aangevat en voleindigd, werd 2014 een overgangsjaar, waarin 
een nieuw plan moest worden opgemaakt.  Het zou dit keer een Tweejarenplan zijn.  Ten laatste 1 
oktober 2014 moesten de zusters hun projecten voor 2015 en 2016 indienen. 
Ondertussen werd een zeer belangrijk extra-project ter waarde van 15.000 € aangevat: de 
elektrificatie van de enige site die nog niet over elektriciteit beschikte, nl. Luozi. 

1.VAKU    Elektrificatie en verbetering klasje in filiaal te Mbuadi 
2.KIDIMA    Nieuwe afdeling elektro-mechanica 
3.LUOZI    Elektrificatie 
4.KUIMBA  Didactisch Materiaal 
5.MATADI Nzanza   Sanitair 

1/  VAKU Secundair en Lager   ELECTRIFICATIE   VOLLEDIG   AFGEWERKT 
 
Begin februari  kon de generator van 12,5 KvA voor het eerst draaien.  We leverden 200 liter zuivere 
diesel om een goede opstart te garanderen. Gezien de erbarmelijke toestand van de wegen werd het 
een dure krachttoer om alles ter plaatse te krijgen.  Een vrachtwagen met 10-wieltractie was nodig. 
Er moest een omweg van 200 km gemaakt worden via Seke Banza ! (meerkost 700 euro). 
Bij de opstart waren er enkele technische problemen aan de verdeelkast.  Een elektricien van Seke 
Banza werd erbij gehaald om dit voorlopig op te lossen. Dit gaf extra kosten maar zo was er toch al 
licht.  Toen wij op bezoek waren in maart, werd gekeken waar de verlichting nog niet voldeed en 
welke nieuwe verdeelkast nodig was.  We deden daarna de nodige aankopen in Boma. Later kwam 
de eigenlijke installateur uit Lukula opnieuw ter plaatse voor de definitieve aanpassingen. Een 
metselaar maakte meer gaten in de muur van de generator-ruimte die beter verlucht moest worden. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

Zr.Hedwige toont de generator  

 

Licht in internaat                  Avondstudie niet langer met olielampen 

 

Voorlopige oplossing  

met enkele draden 

  

Licht in het klooster en in het bureau van de directeur van de lagere school 
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1b/ VAKU Lager :  VERBETERING FILIAAL   KLASJE IN MBUADI  

 

 

 

 

 

Klaslokaal in afgelegen dorp werd voorzien van een vloer.  Raamgaten werden vergroot. 

2/KIDIMA Secundair   START VAN TWEE NIEUWE TECHNISCHE AFDELINGEN 

 

-Kidima : Afdeling elektriciteit  

KALASI zorgde voor heel wat aangepaste handboeken (aangekocht in Lille en Parijs door tussenkomst 

van een bevriende vzw in Lille en meegenomen in onze valiezen).  We stelden een budget ter 

beschikking om in Boma en Kinshasa de meest noodzakelijke (eenvoudige) didactische materialen 

aan te kopen voor het eerste jaar.  De groep van 15 leerlingen kon daarmee, als praktijkstage, ook 

direct leidingen, stopcontacten en schakelaars en lichtpunten aanbrengen n de 6 nieuwbouwlokalen 

van de pedagogische afdeling. Er is echter nog geen eigenlijke werkplaats ingericht (een vrij lokaal 

van het internaat zou hier voor kunnen dienen.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

Leraar is blij met standaard-            Didactisch materiaal is enkel              Ruimte voor een atelier elektro -mechanica 

werk “Electricité”                               veilig in de kast van de directrice       is beschikbaar. Volgend uitdaging voor ons? 

  

Met deze bankvijs van KALASI wordt de les 

toch al een beetje minder theoretisch. 
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-Kidima:  Afdeling informatica 

We financierden de voorlopige installatie van een klein computerlokaal: verbouwing, aankoop in 

Boma van drie tweedehandscomputers en een printer. 

 

 

 

 

 

3/LUOZI Secundair en Lager   ELEKTRIFICATIE 

Nu Kuimba en Vaku, als meest afgelegen scholen over een generator beschikken, bleef enkel Luozi 

met zijn twee scholen en medisch centrum nog over zonder elektriciteit.  Zr.Marcelline, die in Kuimba 

de elektrificatie in goede banen had geleid, werd in september 2013 in Luozi benoemd tot prefect 

van de secundaire school, en dit zagen we als een positieve factor om de installatie van elektriciteit 

ook in Luozi te doen slagen.  Meteen zouden ook de gezondheidspost en het klooster over de nodige 

elektriciteit kunnen beschikken.   

Een installateur uit Luozi maakte een plan en raamde de kosten. Alle materialen worden aangekocht 

in Kinshasa. Als we zelf in Kinshasa zijn, begin maart, halen we de grote kabel en allerlei andere 

materialen op en transporteren die zelf naar Luozi.  Ter plaatse wordt ook gekeken waar een huisje 

kan gebouwd worden, waar de generator goed verlucht en veilig kan ondergebracht worden. 

 

 

 

 

KALASI kocht ondertussen (voor de derde keer op rij)een  

generator bij de firma Van Wingen in Evergem (7.000 €  

voor een generator van beste kwaliteit met geluiddempende 

kap. Voor Luozi kon 10 KvA volstaan. Eind februari ging die  

via Wereldmissiehulp op transport naar Matadi en eind mei  

was hij in de Procure van Scheut in Kinshasa. Daar werd hij in  

een magazijn geplaatst in afwachting  van de vrachtwagen uit Luozi, 

die het verdere transport moest doen.  Op 6 juni breekt er  

brand uit in dit magazijn.  Alles wordt vernield, ook onze  

generator.                                                            

                                                                                                                Zware tegenslag! 
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Het magazijn van de paters blijkt niet verzekerd.  KALASI stuurt een brief naar Scheut met de vraag 

om schadeloosstelling.  Half september 2014 krijgen we pas de mondelinge toezegging voor de helft 

van het verloren bedrag: 3.500 €.  Daarop richten we ons tot de firma Van Wingen en tot 

Wereldmissiehulp, die beiden het ontbrekende deel helpen financieren. Op 1 oktober wordt een 

nieuwe generator aangekocht. Als alles goed gaat kan die eind februari 2015 in Luozi zijn.  Deze 

‘story’ komt dus toch nog tot een happy end, maar er is heel veel energie verloren gegaan in het 

zoeken naar oplossingen. 

 

4/KUIMBA Secundair        HANDBOEKEN en didactisch materiaal scheikunde 

 

In KUIMBA werd Zr.Lydie tot prefect aangesteld.  Haar voorgangster had bekomen dat hier een 

afdeling Elektriciteit mocht opgericht worden.  KALASI ondersteunde dit schuchter beginnend project 

(nu nog slechts 4 leerlingen in het eerste jaar) met handboeken, maar het is niet zeker dat een 

dergelijke afdeling succesvol kan worden uitgebouwd in een zo geïsoleerd gebied.  

De afdeling Biochemie kampt ook met grote problemen omdat er nog steeds geen labo kan ingericht 

worden.  KALASI zorgde wel voor enkele basisinstrumenten, die kunnen helpen om het onderwijs iets 

minder theoretisch te maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De eerste computerlessen in Kuimba met 
directrice Zr.Lydie.  Computer van KALASI draait 
op zonneënergie (gift uit Duitsland). 

 

Hugo Van Cauwenberg laat leerkracht elektriciteit 
en zijn vier studenten kennismaken met de 
computer. 
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5/MATADI-NZANZA  Lager      SANITAIRE INSTALLATIE en BUREAU van de directie 

In de buitenwijk Nzanza hebben de zusters in 2007 een privéschool opgericht bij hun kleine klooster.  

Aanvankelijk zaten de leerlingen opeengepakt in kleine kamers van het klooster en enkele lokalen 

van de parochie.  Met hulp van de Salesianen kon in 2011 begonnen worden aan een nieuwbouw. Op 

1 sept 2013 konden de vijf nieuwe klassen nog steeds niet in gebruik genomen worden omdat het 

sanitair nog ontbrak.  In MATADI is dit een groot probleem omwille van de rotsgrond.  

KALASI gaf eind 2013,  5.000 € om dit sanitair alsnog te kunnen bouwen.  Ook 80 schoolbanken 

werden gefinancierd.  Begin januari 2014 kon de school dan eindelijk haar deuren openen.  In maart 

bezochten we de school en zagen er de vijf operationele klaslokalen, de eenvoudige toiletten en ook 

een klein bureau in hout voor de directeur.   Het is allemaal erg eenvoudig, maar het betekent toch 

een wereld van verschil. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(stand van zaken opgemaakt op 5 oktober 2014) 

  

 

MATADI NZANZA Sanitaire installatie 

 

 

Bureau van de directie 

 

80 schoolbanken werden 

gefinancierd voor de 5 klassen 


