
Verslag van de reis in oktober 2015 
 
Op 7 oktober 2015 vertrokken we, d.w.z. Dirk Trachet en Hugo Van Cauwenberg, voor een 
'dienstreis' van drie weken naar Congo. Dit jaar zouden we niet alle (12) scholen bezoeken, maar 
focussen op een viertal scholen met een vrij specifieke opdracht. 
 
Banden smeden met NZANZA-MATADI, LUKULA en KIDIMA 
 
Via Studio Globo hadden twee lagere scholen uit het Antwerpse gevraagd om contacten te leggen 
met een Kalasischool in Congo. Dit contact was gekaderd binnen een Muzo-project waarbij dans en 
zang centraal stonden. De leerlingen van  'Apestaartje' op Linkeroever en Groenendael in Merksem  
hadden elk op hun manier hun school of  klas voorgesteld in respectievelijk een bundel of 
identificatiekaarten van de leerlingen. De bundel met enkele sprekende foto's en teksten werd eerst 
besproken met de adjunct directeur Polycarpe. 
 

  
Polycarpe verwondert zich eerst en vooral 
over de degelijkheid van de gebouwen en de 
verschillende mogelijkheden. 

Na de informatie over de Vlaamse school willen de 
leerlingen van het zesde leerjaar wel iets vertellen 
over hun eigen schoolleven. 

 
 
Nadien werden de bundels uitvoerig toegelicht in de klassen van het zesde leerjaar. De kinderen 
genoten ervan, maar beseften dat het voor hen moeilijk zou zijn om een dergelijk resultaat te 
evenaren. Hiervoor zouden ze immers moeten beschikken over een digitaal fototoestel en een 
kleurenprinter. 
 

  

De leerlingen in NZANZA zijn gretig om te 
reageren op wat de leerlingen uit Antwerpen 
schrijven. 

Onze namen worden door één van de leerlingen op 
het bord geschreven. De aanvankelijk vrij 
fonetische schrijfwijze moest wat gecorrigeerd 
worden. 



 
De leerlingen van de gemeentelijke lagere school in Schoonaarde hadden ook een brief geschreven 
voor de leerlingen van het zesde leerjaar in KIDIMA. Deze brief werd voorgelezen en van de nodige 
commentaar voorzien. De kinderen konden reageren en dit resulteerde in een antwoord dat door de 
juf neergeschreven werd. Deze brief, samen met wat filmmateriaal en foto's werd overhandigd aan 
de leerlingen in Schoonaarde. 
 
Overleg in NZANZA. 
 
We bezochten in NZANZA twee klassen die door de school met de hulp van de ouders gebouwd 
werden. Beide klassen worden al gebruikt, maar moeten nog verder afgewerkt (geschilderd) worden. 
Zoals bij het andere gebouw moet de toegankelijkheid nog verbeterd worden door het aanbrengen 
van gecementeerde trappen. 
 

 
 
 

 

Twee nieuwe klassen gebouwd met financiële 
hulp van de ouders. 

De klassen worden al gebruikt, maar moeten nog 
verder afgewerkt worden. 

 
 

 
 
 

Links onderaan voor het gebouw zijn in de loop 
van het schooljaar gecementeerde trappen 
aangebracht. 
 
Onderdirecteur Polycarpe stond er op dat wij een vergadering belegden met de onderwijzers waarop 
zij hun wensen en  verwachtingen ten aanzien van Kalasi konden kenbaar maken. Hij verkoos om op 
deze bijeenkomst  niet aanwezig te zijn zodat de leerkrachten vrijuit konden praten. 
In het gesprek kwamen vrij vlug onderwerpen ter sprake als  het ontbijt en de eindejaarspremie die 
de leerkrachten in andere Kalasischolen krijgen. De reden waarom dat zo is, werd nogmaals duidelijk 
gemaakt. Omdat NZANZA een privéschool is, waar de ouders (meer) schoolgeld moeten betalen 
beschikken zij in principe over meer mogelijkheden. We stelden in het gesprek wel vast dat het 
inkomen van de leerkrachten in deze privéschool niet veel hoger ligt dan in de door het rijk 
gesubsidieerde (Kalasi)scholen. 
 



 
 
 
 

 

Attente leerkrachten wonen de vergadering bij. Dit lokaal wordt gebruikt voor vergaderingen, 
maar ook voor bijscholing en bijeenkomsten van 
de parochie. 

 
Op hun verlanglijst staat ook een geluidinstallatie. Die willen ze gebruiken voor hun feesten en op het 
einde van het schooljaar bij het afscheidsfeest om meer PR te kunnen doen (naar ouders toe). 
Er is ook een duidelijke vraag naar Franstalige leesboeken om een bibliotheek te kunnen opstarten 
vooral voor het vijfde en zesde leerjaar. 
De mogelijkheid tot een uitwisseling met een school of klas uit Vlaanderen, zowel kort- als 
langdurend,  wordt positief onthaald. Zij vinden het goed dat twee Vlaamse leerkrachten hun school 
bezoeken en dan kunnen twee van hen een tegenbezoek doen.  
Later vraagt de directeur degelijke (metalen) maatbekers en een decameter. 
 
Computerles in een voorlopige computerklas in LUKULA. 
 
Toen we in maart 2014 in LUKULA waren stonden de computers die Kalasi even voordien geschonken 
had, ' mooi ingepakt' in een gespreksruimte in het klooster. We kregen toen vier constellaties aan de 
praat. Nu waren deze computers geïnstalleerd in een geïmproviseerde klas in een bijgebouw van het 
klooster.  Dat lokaal wordt ook nog als opslagruimte gebruikt.   
 

 
 
 
 

 
Drie computers staan opgesteld. De leerlingen moeten opeengepakt de 

aanwijzingen op het scherm volgen. 
 
We hebben het aanwezige materiaal en meubilair herschikt zodat het mogelijk was om met meer 
leerlingen de schermen van de computers te kunnen observeren. Zo  kunnen ze beter volgen wat het 
resultaat is van de handelingen die de leerling aan het toetsenbord uitvoert (of moet uitvoeren).  
 
 



 

  
De andere opstelling laat toe de leerlingen van 
nabij te begeleiden. 

Meer leerlingen kunnen tegelijk actief 
deelnemen aan het leerproces. 

 
We hadden ook een oude laptop meegebracht. Daarop was Ubuntu geïnstalleerd. Ubuntu is een 
besturingssysteem dat gebouwd is rond Linux. Je kan hier perfect 'open Office' ('libre Office') draaien. 
Dit systeem biedt enorme voordelen. We sommen er enkele op. 
 
Ubuntu is eerst en vooral gratis. Daarnaast is het ook (voorlopig?) virusvrij omdat het slechts op vrij 
kleine schaal gebruikt wordt (het is ontworpen door een Zuid-Afrikaan speciaal voor het Zuiden). Het 
systeem draait (vrijwel) perfect op minder krachtige (of oudere) computers.  
 
Aanvankelijk hadden we nogal wat twijfels of dit besturingssysteem zijn efficiëntie zou kunnen 
bewijzen - lees: aanvaard  worden in Congo. Het leerprogramma voor informatica is immers duidelijk 
gebouwd op Windows en de staatsexamens peilen uiteraard naar de kennis van inhouden van dat 
leerprogramma. Daarenboven zou dit vrij onbekende systeem kunnen afgedaan worden als 
tweederangs.  
 
Daarom hadden we de laptop aangeboden met een minimum instructie. Het werken ermee leverde 
voor de leerlingen alleszins niet meer problemen of vragen op  dan het werken met een 
Windowsconfiguratie. Dit, samen met voordelen die we hierboven beschreven,  sterkt ons in onze 
overtuiging om de computers die we nog ter beschikking van onze scholen in Congo zullen stellen 
met Ubuntu te configureren. 
 

 
Rechts op de foto werken de leerlingen op een 
oude laptop. 



Het was de bedoeling dat Dirk tijdens ons verblijf enkele computerlessen zou geven, zowel aan 
leerlingen als aan leerkrachten. Maar om te bepalen wat het aanbod precies zou kunnen worden 
verkoos Dirk eerst een les te laten geven door de leraar informatica. Tot onze verbazing (of misschien 
juist niet meer) bleef het aanbod vrij theoretisch, tenzij je het aansluiten van de kabels praktijk 
noemt. Het duurde een tijdje vooraleer een leerling plaats mocht nemen voor een computer. Ook 
dan werden de belangrijkste elementen van een computersysteem vooral benoemd.... tot 
uiteindelijk de drie geïnstalleerde computers werden geactiveerd. De laptop waarover hierboven 
sprake was nog niet voorhanden. Nu bleek dat hij eigenlijk het wachtwoord van de PC niet  kende, en 
dus de PC’s  nog niet gebruikt had. Dit strookte met onze ervaring van in het begin van onze reis in 
Kinshasa, namelijk dat ICT leerkrachten vaak opgeleid worden zonder praktische ervaring.  Het 
geheel bleef dus theoretisch  terwijl de grote groep leerlingen van op een afstand (letterlijk) 
toekeken.   
 

 
 
 
 

 
Phirmin demonstreert hoe je een computer 
aansluit. 

De andere leerlingen moeten van op een afstand 
toekijken. 

 
Toen we na enkele dagen verblijf in KIDIMA naar LUKULA terugkeerden, gaf Dirk enkele lessen. Het 
aanbod voor de  eerste groep leerlingen verliep ongeveer vlekkeloos. Er was elektriciteit, dus kon er 
met de computers gewerkt worden. De opdracht was in een zelf geschreven tekstje  enkele foto's in 
te voegen en dan te bewerken. Dit was totaal nieuw voor de leerlingen, althans in praktijk. Met de 
nodige problemen, zoeken en vragen stellen, slaagden de meeste leerlingen erin de opdracht tot een 
goed einde te brengen. Na een uur was de les gedaan en kwam een nieuwe groep leerlingen. Na 
ongeveer 20 minuten was er een stroomonderbreking die de hele voormiddag en ook tot laat in de 
namiddag duurde. Behoorlijk frustrerend. Hoe moet het dan zijn voor een leerkracht ICT die met 
deze problematiek dagelijks geconfronteerd kan worden. Wij konden ons echter behelpen met de 
stroomgroep van het provincialaat. Vooraleer die echter operationeel was, was een heel deel van de 
beschikbare tijd verloren gegaan. 
 
De directrice van de school vroeg ook naar een praktische ICT-opleiding voor de leerkrachten. 
Daarvoor moet natuurlijk een lesgever gevonden worden. Er dienen zich voorlopig twee 
mogelijkheden aan. Er zou een keuze moeten gemaakt worden tussen de verantwoordelijke van het 
lokale intrnetcafé, Fidele, en een leerkracht van het college in LUKULA. In het korps is zeker 
voldoende belangstelling voor dergelijke bijscholing. 
 
 



 

 

 

De leerlingen kunnen nu op en efficiënte manier 
gevolgd en begeleid worden. 

De praktische ervaring verhoogt de aandacht. 

 
 
Een nieuwe computerklas in LUKULA. 
 
Het is duidelijk dat de computerklas in het bijgebouw van het klooster een zeer voorlopige (en 
eigenlijk inefficiënte) oplossing is. Daarom heeft de school, met hulp van de ouders een nieuwe 
computerklas gebouwd, dicht bij het klooster omwille van de veiligheid (bescherming tegen inbraak). 
 

  
De nieuwe computerklas inclusief berging in de 
nabijheid van het klooster 

De onafgewerkte klas wordt al gebruikt als 
leslokaal. 

 
De nieuwe computerklas staat nog in 'ruwbouw', maar wordt al gebruikt als leslokaal. Vooraleer het 
gebouw echt als computerklas zal functioneren, zijn nog heel wat werkzaamheden nodig: beveiliging, 
elektriciteit, bepleistering, aangepaste meubels... Het is duidelijk dat ze rekenen op een financieel 
engagement van Kalasi in 2016. 
 
Computerlessen in een nieuwe computerklas in KIDIMA. 
 
Tijdens de reis in maart 2014 was al duidelijk dat de directie van de secundaire school in KIDIMA 
meer initiatief genomen had wat betreft het aanbod van  informatica. Toen konden we al een, 
weliswaar hoofdzakelijk theoretisch georiënteerde computerles bijwonen (daarover kon je lezen in 
de verslagen van de vorige reis). 



 

  

In deze computerklas konden we tijdens de reis 
in 2014 een computerles volgen 

Deze voorlopige computerklas bevindt zich in het 
lokaal rechts, afgesloten door houten luiken. 

 
De computerklas was in 2014 gehuisvest in een  afgesloten en beveiligde oversteek van een gebouw. 
De nieuwe computerklas oogde indrukwekkend. Goed beveiligd, aangepaste elektriciteitsvoorziening 
en nieuw meubilair. De opstelling was echter frontaal, zodat tussen de computertafels heel weinig 
bewegingsruimte over bleef. Dit maakte het voor de leerkracht moeilijk om goed te volgen wat de 
leerlingen deden. Zeker voor de leerlingen aan de computers die verst verwijderd stonden van de 
middengang was het bijna onmogelijk om efficiënt te begeleiden. Om dit mogelijk te maken was een 
andere opstelling noodzakelijk. 
 
 

De klasopstelling oogt chaotisch en geeft nauwelijks 
ruimte. 
 
 
 
 

Door de herschikking van het meubilair kan de 
leerkracht bewegen in de open ruimte om beter te 
begeleiden. Daarenboven kan de klas nu ook 
gebruikt worden voor andere lessen waar de 
computer en projectie op groot scherm een 
meerwaarde kunnen zijn. 

 
We hadden het plan opgevat om enkele lessen informatica te geven, zowel aan (geïnteresseerde) 
leerkrachten als aan leerlingen. Dirk vond het belangrijk dat hij ook hier het niveau van de leerlingen 
kon inschatten. Daarom werd eerst een les gegeven door Barthos. Hij studeerde vorig jaar af in het 
zesde jaar en is nu leerkracht informatica. Zoals we ondertussen gewend waren wordt de les gestart 
met een theoretische uiteenzetting. Uiteindelijk worden de computers aangezet en wordt verder 



gewerkt op een oefening waar ze in vorige les mee bezig waren: een verzoekschrift in een 
worddocument invoeren. De les zelf verloopt voldoende vlot en Barthos toont aan dat hij een 
gedreven leerkracht is. 
 
Ons aanbod dreigde echter nog slechter af te lopen dan in LUKULA, waar de generator van het 
provincialaat soelaas bood. Toen we in KIDIMA naar de computerklas gingen was er nog geen 
probleem, maar na enkele minuten in het lokaal viel de elektriciteit uit. De directrice contacteerde 
iemand uit het dorp die wel onmiddellijk een stroomgroep kon komen installeren, maar op het 
moment van de start van de lessen hadden we opnieuw heel wat kostbare tijd verloren. 
 
Een atelier voor elektriciteit in KIDIMA 
 
Tijdens de vorige reis in 2014 ontstond de idee om een atelier voor de afdeling elektriciteit in te 
richten. Een leegstaand lokaal van het internaat leek een geschikte locatie.   
 

Dit lokaal bevindt zicht op het einde van de 
speelplaats van de lagere school.    
 

 
 
Zo zag het lokaal er in 2014 uit 

 
Er was ondertussen echter niets gebeurd met het lokaal. De reden is natuurlijk duidelijk. Om een 
atelier in te richten moet het lokaal eerst en vooral tegen inbraak beveiligd worden. Daarna moet 
voldoende meubilair voorzien worden, vooral stevige werktafels en opbergkasten. Pas dan kunnen 
de nodige materialen aangeschaft worden om van het lokaal een echt werkatelier te maken. Maar er 
moet eerst nog voldoende overleg zijn over het  ontwerpen van een plan. De leerkrachten zelf 
hadden wel min of meer een duidelijk idee over de inrichting van het lokaal. Tijdens een bezoek aan 
het lokaal met twee leerkrachten elektriciteit wordt vrijwel onmiddellijk een ruwe schets gemaakt 
van hoe het lokaal er uiteindelijk zal moeten uitzien. Er worden verschillende ruimtes afgebakend 
voor de verschillende leerjaren en getekend hoe elke ruimte er zou kunnen uitzien. Alleen moet er 
voldoende geld zijn. En dat is er voorlopig nog niet. 
 



 
 
 

 
Met de inrichting van het lokaal moet nog begonnen worden 
 
Vergadering met de leerkrachten elektriciteit in KIDIMA 
 
De vierjarige opleiding elektriciteit zal pas in 2016-2017 volledig uitgebouwd zijn. Momenteel zitten 
de oudste leerlingen in het derde jaar. Dit betekent dat volgens het leerprogramma dit schooljaar 
industriële installaties en motoren aan bod moeten komen. Maar hiervoor ontbreekt het nodige 
materiaal om het voldoende praktisch te maken. De opleiding blijft, zoals zo vaak, theoretisch.  
 
We belegden een vergadering met (bijna) alle praktijkleerkrachten van de opleiding elektriciteit. Heel 
wat elementen kwamen aan bod: leerprogramma, het nieuw in te richten lokaal, (betrouwbare) 
stroomvoorziening, de nodige materialen, beveiliging, handleidingen..... De sessie werd afgerond met 
een aanbod van materialen die door ons meegebracht werden: multimeters, snoerloos boormachine, 
soldeerbout, t-shirts ..... Deze werden aan een grondig onderzoek en bespreking onderworpen. 
 

 

 

 
Veel interesse voor de meegebrachte materialen. Het snoerloos boormachine krijgt bijzondere 

aandacht. 
 
  



 
Met de t-shirts en al het materiaal. In de koffer met hangslot kan 
het veilig opgeborgen worden. 
 
Zonnepanelen in KIDIMA 
 
We hebben herhaaldelijk vastgesteld hoe vervelend het is als de elektriciteitsvoorziening uitvalt. Een 
avondmaal bij kaarslicht kan romantisch zijn, maar niet als het  tijdens een gewoon avondmaal plots 
donker wordt. En zoiets gebeurt maar al te vaak. Hoe vervelend is het dan als hetzelfde gebeurt 
tijdens een computerles zoals we hierboven reeds verteld hebben. We waren op de hoogte van het 
probleem voor we op dienstreis vertrokken en we waren ervan overtuigd dat hier een oplossing voor 
moest gevonden worden. 
 
Er was misschien een mogelijkheid via de organisatie Humasol (www.humasol.be). Deze organisatie 
leerden we kennen op de (jaarlijkse) dag van de vierde pijler (februari 2015 in het Vlaams 
Parlement). Deze VZW zorgt voor  duurzame energieprojecten in het Zuiden. Zij engageren 
ingenieurstudenten voor een (ontwikkelings)stage. Voor de computerklas in KIDIMA zou de 
installatie  van zonnepanelen alleszins een oplossing kunnen zijn. Toen we vertrokken hadden we al 
contact gehad met een verantwoordelijke van Humasol en wisten we dat ons project als één van de 
mogelijkheden weerhouden werd. Het  zou dus  aangeboden worden aan de studenten in de loop 
van de maand oktober. We hadden de opdracht om tijdens ons verblijf in KIDIMA zoveel mogelijk 
nuttige informatie te verzamelen i.v.m. het plaatsen van zonnepanelen. We beschikten over een lijst 
met heel concrete vragen over de meest geschikte plaats, oriëntatie van gebouwen, de stand en loop 
van de zon, afstanden, omgevingsfactoren, lokalen....  De antwoorden op deze vragen werden des te 
belangrijker toen we vanuit het thuisfront de bevestiging kregen dat ons project aanvaard werd. Er 
zouden dus in de vakantiemaanden van 2016 3 derdejaarsstudenten burgerlijk ingenieur zorgen voor 
hernieuwbare energie (i.c. zonnepanelen) voor de secundaire school in KIDIMA. Het was een hele 
opluchting dat we de voorwaardelijke wijze tijdens onze gesprekken mochten achterwege laten. 
 



 
 

Het dak van de klaslokalen rechts is wellicht meest 
geschikt.  

Het dakgebinte wordt aan een grondig onderzoek  
onderworpen 

 
 
Aandacht voor het  internaat in KIDIMA 
 
De school in Kidima beschikt over een internaat. Daardoor trekken zij een aantal leerlingen aan die 
van verder komen. We hebben leerlingen ontmoet uit Boma, Matadi, maar ook uit Kinshasa. 
Momenteel zijn er 38 internen. Globaal genomen voelen de leerlingen zich thuis in het internaat, 
maar toch hadden ze een aantal pertinente bedenkingen. 
 
De watervoorziening laat toch wel te wensen over. Ofwel moeten de leerlingen water (om te wassen, 
te poetsen en voor de eigen lichaamshygiëne) halen aan een vrij vervuilde bron (waardoor 
besmetting een reëel gevaar is) ofwel moeten ze een eindje stappen naar een kraantje dat 
aangesloten is op de waterleiding om daar (eigenlijk illegaal) water te tappen. Ook de directie beseft 
dit ten volle. Daarom stelde zij ook de vraag om de oude waterleiding (onderbroken tijdens vroegere 
bouwwerken) te herstellen. 
 

 

 

Een vervuilde bron, een eindje 
wandelen van het internaat, in de 
rivierbedding of... 

een waterkraantje aangesloten op het waternet, maar 
eigenlijk eigendom van ISTAM (het voortgezet onderwijs 
op de campus in Kidima) 



De internen vragen ook om meer ontspanningsmogelijkheden 's avonds en in het weekend. Zij 
zouden graag (opnieuw) beschikken over eigen elektriciteit, een televisietoestel, DVD's met film, een 
bibliotheek en natuurlijk later ook 's avonds toegang tot de computerklas. 
 
Bouwwerken in VAKU 
 
We brachten ook een blitzbezoek aan VAKU. Tijdens dit bezoek zouden twee renovatiewerken ter 
sprake komen. Het eerste werk was vrij overzichtelijk. Een vrij grote klas van het  Secundair zou een 
nieuw dak moeten krijgen omdat enkele spanten gebroken waren, waardoor het binnen regende.  
 

 

 

Het dak van het gebouw links op de foto is 
duidelijk aan renovatie toe. 

De gebroken spanten achteraan op de foto zijn 
er oorzaak van dat het binnen regent zodat het 
lokaal niet meer kan gebruikt worden. 

 
De andere verbouwing is iets ingrijpender. Men wil de oude slaapzaal van de leerkrachten die 
destijds op de school woonden, ombouwen tot een drietal woningen voor leerkrachten van het 
Lager. Men voorziet er één voor de directeur en twee voor leerkrachten die van verder moeten 
komen. De constructie van het te renoveren gebouw is degelijk. De aanwezigheid van de 
leerkrachten op de school  's avonds en tijdens het weekend en vakantiedagen zou de beveiliging van 
de school zeker ten goede komen. Ze waren de laatste tijd immers meerdere malen slachtoffer van 
inbraak en vandalisme. 
De verschillende mogelijkheden en alternatieven werden ter plaatse overwogen. We namen een 
ontwerpbegroting mee zodat we die thuis grondig konden bespreken. 
 

  

In dit lokaal dat vroeger diende als slaapplaats 
voor leerkrachten zouden de woningen ingericht 
worden. 

In het gebouw is een deel afgescheiden door een 
muur. In het grote gedeelte is zeker plaats voor 
twee woningen. 

 


