Beste vrienden van KALASI,
We zijn eind mei 2018. In Congo begint men reeds stilaan aan de examens. Het schooljaar loopt dus
op zijn einde. Tijd voor een tussentijds verslag van het voorbije half jaar, in afwachting van onze
jaarlijkse nieuwsbrief in november. Dit is dus geen bedelbrief, maar gewoon een tussentijds verslag.

GEEN DIENSTREIS MAAR INTENSE COMMUNICATIE
Voor het eerst sinds jaren is er geen dienstreis naar Congo gepland. In plaats daarvan is er een zeer
intens contact via een whatsapp-groep, het hele jaar door. De zusters hebben eind november
Sr.Françoise Sita vrijgesteld om de zaken van KALASI in Congo te behartigen(zie foto). Dit is nieuw.
Voorheen was deze taak telkens toevertrouwd aan een zuster die dit moest doen bovenop haar
zware taak als directrice van een grote secundaire school. Veel vragen moesten vroeger ook aan de
Provinciale Overste gesteld worden, die vaak te weinig tijd had voor KALASI-aangelegenheden.
Nu kan er veel korter op de bal gespeeld worden: van projectaanvragen
en kostenramingen wordt met een smartphone een foto gemaakt en
opgestuurd zodat we die snel kunnen bespreken met ons bestuur; van de
resultaten of tussentijdse stand van bouwprojecten worden op dezelfde
wijze foto’s opgestuurd. Langere berichten (dan bij gewone sms) kunnen
worden uitgewisseld (in de whatsapp groep kan de Overste alles
meevolgen) en als het echt nodig is wordt er gebeld.
We hebben het gevoel dat we mede daardoor op een half jaar (1 januari tot nu) meer hebben
kunnen verwezenlijken dan de vorige jaren. Op deze manier is het ook verantwoord om de bezoeken
ter plaatse iets meer te spreiden.

2018: REEDS MEER DAN 45.000 € VOOR PROJECTEN IN CONGO
Opnieuw zonnepanelen
Ons grootste project in 2018 betreft opnieuw het plaatsen van twee zonnepanelen-installaties en
batterijen. Dit jaar zijn de scholen van KUIMBA aan de beurt, de enige site die nog over bleef. Yves
Danneels uit Elversele heeft, in samenwerking met Rudy Vanderschaeghe uit Kortrijk opnieuw kisten
vol materialen klaargemaakt. Samen met 12 zonnepanelen werden ze verscheept door WereldMissiehulp. Ze moeten eind mei aankomen in Matadi.

In de drie kisten was er ook plaats
voor didactisch materiaal (bv.beamer),
brillen, T-shirts (gekregen van GBS
Waasmunster) enz…De meegeleverde
werktuigen blijven na gebruik in de
nieuwe afdeling elektro van KUIMBA.

Yves en Rudy sluiten de laatste
kist. Een vriend leende zijn kleine
vrachtwagen voor het vervoer
naar Wereldmissiehulp in
Boechout.

Tot nu kost dit ZP-project reeds 11.472 €, maar nu volgen nog de kosten voor aankoop in Kinshasa
van de 8 batterijen, de kosten voor het verdere transport van de kisten en de plaatsing in Congo zelf.
Eind augustus zullen een lokale aannemer en een elektricien deze klus zelf kunnen klaren dank zij de
gedetailleerde handleiding die Yves heeft opgesteld en gebruik makend van alle werktuigen en
materialen die meegeleverd zijn in de kisten. Totaalkost: 15.000€. Ons subsidiedossier ingediend bij
de Prov. Oost-Vlaanderen leverde ons alvast de maximum-subsidie van 8.000 € op. We dienden ook
een steunaanvraag in bij Rotary Sint-Gillis-Stekene. In juli krijgen we antwoord.

Lijst van de andere realisaties
En dan nu een opsomming van de projecten die we reeds financierden tussen 1 januari en eind mei
2018. De bedragen zijn in Amerikaanse dollar. We hadden dit voorjaar geluk met de wisselkoers.
Bedenk dat over al deze projecten gezamenlijk diende overlegd te worden en bijgestuurd,
geëvalueerd en gerapporteerd. Zo zie je dat we als raad van bestuur van KALASI weer de handen vol
hadden.

LUOZI : (4.000 $) voor tweede en laatste schijf voor de bouw van een lokaal voor directie en
secretariaat; watervoorziening bij de nieuwe toiletten(975 $); dringende noodhulp: vervanging
weggerukt dak voor 3 secundaire klassen bij zware storm (1.500 $); volledige verbouwing van twee
klaslokalen in de lagere school(6.549 $)

Eindelijk een goed bureau en een
secretariaat voor de secundaire school

Nog eens twee klaslokalen gerenoveerd in
het hoofdgebouw van de lagere school

Waterreservoir bij het nieuw sanitair blok
van de secundaire school
Dak van drie klaslokalen weggerukt door een zware storm op 20 april

KUIMBA : schilderen van 6 klaslokalen van de lagere school (1.870 $); vervanging van het volledig
lekkend dak van een internaatgebouw (1.800 $); aanpassing van oud gebouw om er een
praktijkatelier te maken voor de nieuw technische afdeling “Elektriciteit” en om er één van de 2
zonnepanelen-installaties te kunnen plaatsen (2.889 $); aankoop handboeken en printer, fabricatie
meubilair, brandstof voor de generator om de computers te kunnen gebruiken in afwachting van de
plaatsing van de ZP , (samen 2.000 $)

KUIMBA ITM Volledig nieuw dak op internaatgebouw

KUIMBA Secundair Verbouwing atelier voor afdeling elektriciteit

voor meisjes van het Institut Technique Médical

VAKU: eenvoudig nieuw douche-gebouw voor semi-internen: in beginfase van uitvoering (1.975 $);
verdere aanpassingen aan woning voor jonge leerkrachten(775 $)

LUKULA (nieuwe wijkschool in Kinzandi): anti-erosiemaatregelen voor de drie nieuwe lokalen die
op sterk hellend terrein zijn gebouwd en fabricatie van drie schoolborden (1.430 $)

KIDIMA : bijdrage voor de bouw van een bijkomend sanitair blok voor de lagere school die 1.000
leerlingen telt (werken moeten nog beginnen (600 $); verlichting in internaat dank zij verbinding met
de zonnepanelen (200 $)

ALGEMEEN: dagelijks een kleine maaltijd op school voor 253 leerkrachten (tweede helft van het
2°trimester en 3° trimester) (7.500 $) en een kleine eindejaarspremie om hun karig loon wat aan te
vullen(3.200 $). We begonnen ook met een reservekas voor herstellingen en vervanging van
apparaten (1.000 $)
Zoals je kan merken gaat het soms om relatief kleine ingrepen, die toch een essentieel verschil
betekenen voor een school of voor de leerkrachten en de leerlingen, zeker in een land als Congo dat
meer dan ooit aan de grond zit, een land waar het onderwijs totaal verwaarloosd wordt.
Al onze infrastructuurwerken gebeuren met de eenvoudigste materialen zonder enige luxe en waar
het kan steken leerlingen, ouders en leerkrachten zelf ook de handen uit de mouwen, bv. om stenen
te maken uit klei of om water en zand aan te brengen.

GELDINZAMELING
Om dit alles te financieren hebben we inkomsten nodig. En daar hebben jullie mee voor gezorgd.
Waarvoor nogmaals onze oprechte dank ! Alleen reeds de nieuwsbrief, die we slechts één keer per
jaar versturen in november, bracht meer dan 30.000 € op. Maar er zijn ook de maandelijkse
permanente opdrachten, de soms onverwachte stortingen van particulieren, de acties naar
aanleiding van familiefeesten, de bijdragen van gemeenten en verenigingen en serviceclubs e.d.m.
De opbrengst van Music for Life stond eind januari reeds op onze rekening. De reeds vermelde
subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen was ook een grote opsteker.
Hugo, Julien en Bert gingen spreken in verschillende lagere scholen die daarna een sponsoractie
opzetten. Vooral in het Pius X –instituut van Zele, die voor het eerst meededen, was er een grote
opbrengst, maar ook in Oudegem, Waasmunster, Lebbeke, en Buggenhout was er opnieuw een grote
inzet voor KALASI.
Meer nieuws in onze jaarlijkse nieuwsbrief van november.
Met vriendelijke en dankbare groeten vanwege het bestuur van vzw KALASI,
Julien De Peusseleir, Bert De Wolf, Yves Danneels,
Annie Tuypens, Hugo Van Cauwenberg, Stefaan Calmeyn

