
KALASI kon in 2013  een bedrag van 51.000  €  zinvol 

besteden    :     een collage van de resultaten 

 

                                                                                                                                                                                                  

                                                                                 

 

                                                            

 

 

                                                                                   zo is het nu 

 

 

 

 

 

 

 

In  KIDIMA en LUKULA  werden in totaal meer dan 50 klassen geschilderd (binnen en buiten) 

 

    

 
 

In LUKULA Secundair : 4 klassen   
2 klaslokalen zonder fundering volledig herbouwd 

(na instorting tijdens de werken)  

2 andere werden gerenoveerd 

 

 

Zo is het nu 

zo was het vroeger 

 

Een klas of school schilderen in Congo betekent veel meer dan verf aanbrengen ,  

het is :   *de somberheid verdrijven die je in de meeste huizen en gebouwen 

vindt 

               *respect aanleren voor een propere ruimte  

               *fier kunnen zijn omdat het mooi is 

               *een signaal naar de buitenwereld geven: zie maar, wij zijn in onze 

school goed bezig… 

In veel gevallen is het vijftig jaar geleden dat er nog eens wat geld was voor verf.  

De uitgesproken voorkeur voor blauw, heeft te maken met de kleur van de vlag 

van Congo. 

 

 

 

Zo was het vroeger 



 

                              

In VAKU :     Elektriciteit in scholen en internaat 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

     Didactisch materiaal en handboeken 

     Voor de nieuwe afdeling elektriciteit van KIDIMA wordt momenteel het nodige lesmateriaal aangekocht . 

In MATADI Nzanza 

Hier bouwen de zusters een nieuwe school. Wij legden bij om de 

afwerking van de eerste fase (benedenverdieping met 5 klassen) 

mogelijk te maken. De leerlingen die nu samengepakt zitten in 

voorlopige lokalen kunnen hopelijk in januari naar hier verhuizen. 

In LUOZI 

Klas vier werd afgewerkt  

(uiterst links op foto).  

Zo is de nieuwbouw daar  

volledig klaar. 

 
 

VAKU : internen studeren met olielamp 

We hebben een generator 
gekocht van 12,5 KvA voor 
VAKU. Wereldmissiehulp 
Boechout organiseerde en 
betaalde de verscheping naar 
Matadi. Ondertussen is een 
electricien van Lukula naar Vaku 
gegaan om alle leidingen te 
installeren.  Het internaat zal 
hier eindelijk ook licht hebben. 

Informatica 
Zes computers konden in Congo aangekocht worden aan interessante voorwaarden.  Ze worden gebruikt 
voor de lessen informatica en in het schoolsecretariaat van de sites waar reeds elektriciteit is. In de toekomst 
zullen we investeren in het oprichten van eenvoudige computerklassen. 

 

Schoolmaaltijden voor leerkrachten 

236 leerkrachten kunnen elke dag een broodje eten 

metmet hartig beleg.  Dit blijven we volhouden tot de 

leerkrachten een eerlijker maandsalaris krijgen van de 

staat. KALASI geeft alle personeelsleden ook een kleine 

eindejaarpremie  van 12,5 $.  Dat helpt een beetje om de 

onbetaalde vakantie door te komen. 

 


