
 DANKJEWEL*

2018 KALASI DRAAIT OP VOLLE TOEREN
Onze Congolese directies en leerkrachten hopen dat de verkiezingen in december zullen doorgaan. 
We hopen samen met hen dat de nieuw verkozen president zich iets meer zal aantrekken van zijn bevolking. 
KALASI vertrekt al jarenlang van de noden van die bevolking en probeert jaar na jaar hun onderwijssituatie en 
die van hun leerlingen te verbeteren. Ook in 2018 heeft KALASI vele projecten gefinancierd, dankzij jullie trou-
we steun. Getuige hiervan deze nieuwsbrief. Sinds oktober van vorig jaar volgt een enthousiaste en bekwame 
Congolese zuster- Sr. Françoise - alle projecten nauwkeurig op. Alle verantwoordingsstukken worden ons tij-
dig bezorgd. Zo weten we dat jullie geld goed besteed wordt. De materiële en didactische 
uitbouw van afdelingen zoals elektriciteit, ‘coupe et couture’, informatica en verpleging zien 
wij als prioritair. Ook de huisvesting en opvang van internen zal meer aandacht krijgen 
( hygiëne, water… ). En wij willen de leerkrachten leren de computers en de beamers te 

gebruiken in de gewone lessen. Een dienstreis in het voorjaar zal in het teken van die vorming gepland wor-
den. Oprechte dank voor uw steun!

Julien De Peusseleir , voorzitter.

Lager : We renoveren hier jaar na jaar twee klaslokalen. 
In 2018 : 1C en 2A. Dit gebouw telt 12 klassen. (8.000 usd)

Secundair: Door een zware storm werd het dak afgerukt. 
We zorgden onmiddellijk voor herstelling.(2.000 €)

Secundair: Na jaren in een klein kamertje, eindelijk een bureau 
voor de directrice en een degelijk secretariaat.(8.000 €)

Secundair: Lessen informatica dankzij 
zonnepanelen die met onze steun geïn-
stalleerd werden.

Secundair: Waterreservoir ge-
plaatst bij het nieuwe toiletgebouw 

DANK aan de scholen die samen 13.663 € inzamelden !
GBS Oudegem en Schoonaarde, Kraaienest Grembergen, De Puzzel 
Lebbeke, GLS De Ruiter, Pius X BS Zele, Harduynschool Oudegem, 
LS Gijzegem (Sterzingen), Buggenhout Vastenvoettocht, St.Jozefscolle-
ge Capucijnen Aalst, H.Familie Sec. Sint-Niklaas.

DANK aan Provincie Oost-Vlaanderen en Rotary Sint-Gillis (zie pag 2) en 
aan de gemeenten Waasmunster (2.000€)en Dendermonde(838€)
en MUSIC for LIFE: 3.717 € vooral van Firma E.Van Wingen Evergem

DANK aan Verenigingen: Oud Leerlingenbond Gijzegem, Oxfam WW 
Lede O.S.J.Prioraat Lage Landen, , Markant Aalst. 

DANK aan Parochies: Deurle, Sombeke, Hamme-Waasmunster (jubileum 
pastoor Dick Den Blauwen) en Zusters van Waasmunster

DANK aan de vele Particulieren: de grote respons op onze nieuwsbrief en de permanente maandelijkse opdrachten blijven echter de belangrijkste fi-
nanciële basis vormen (ca.30.000 €). Maar ook dit jaar kregen we regelmatig bijzondere giften (o.m. bij verjaardagen). Voor dit alles zijn wij enorm 
dankbaar !!

Wordt Lukula-secundair slachtoffer 
van zijn succes? Drie klassen van 80 
leerlingen in het eerste jaar !

Hoe evolueert de problematiek 
van de semi-internen in Vaku en in 
Kuimba ?

HOE KAN JE VZW KALASI STEUNEN ?
Met fiscaal attest : BE84-4358-0341-0159 KREDBEBB
van vzw VIA Don Bosco, Guldendallaan 90 1150- St-Pieters- Woluwe 
Vermeld steeds code: 6598 LUKULA-KIDIMA attest aub 
 
Met het fiscaal attest, trekt u volgend jaar 45% terug op het geheel van uw giften. 
Voorbeelden:  uw gift van 40 euro kost u slechts 22 euro 
   uw gift van 100 euro kost u slechts 55 euro
(langs VIA Don Bosco kan KALASI ook LEGATEN ontvangen)

Zonder attest: BE87-7512-0328-8394 AXABBE22 
van vzw KALASI, Dorushoeksken 24 9250 Waasmunster

UITGAVEN vzw KALASI 
100% voor CONGO

Dit jaar heeft één sponsor al de uitgaven 
voor werkingskosten (= 4%) (drukwerk, 
postzegels, telefoon, briefomslagen 
enz...) op zich genomen Zodoende kon-
den we alles wat jullie ons gaven, 100% 
aan Congo besteden.

Dank aan allen die zich als vrijwillger inzetten voor KALASI.  Raad van Bestuur: Julien De Peusseleir, Annie Tuypens, Hugo Van Cauwenberg, Stefaan 
Calmeyn, Yves Danneels, Bert De Wolf. Algemene Vergadering:  Rudi Ferket, Gonda De Jaeger, Sara Lanoye, Jos De Wit,  Jan Van Eetvelde, Dirk 
Trachet,  Zr.Gonda,  Zr.Julienne. Dank aan Adri Weijters voor onze website.  Dank aan Rudy Vanderschaeghe voor het mee uitdenken, uitvoeren en 
opvolgen van het zonnepanelen-project.  De inzet van al deze mensen is gratis.   Zo blijven de kosten voor het functioneren van onze vzw uiterst laag.
Redactie nieuwsbrief: Bert De Wolf. Dank aan Recto Verso Hamme voor de layout en druk.  

Bij wijze van voorbeeld: LUOZI

De 2 scholen vernieuwen zich onder de impuls van 

dynamische zusters, dank zij financies van KALASI.

*MATONDO 
MAWOMBO

GBS Waasmunster stuurde gele turntruitjes
VBS De Hoge Geest De Klinge gaf speelgoed

Lees hier meer over op onze website : 

www.kalasi.be



Overige bouwprojecten beantwoorden in hun eenvoud toch aan grote noden 

KUIMBA : dank zij sponsoring kregen de scholen twee zonnepanelen-installaties Enkele voorbeelden van onze PLANNEN voor het komende werkjaar
VORMING : Elke site beschikt nu over een 
beamer en heeft zonnepanelen en compu-
ters om die te doen werken. We gaan nu zelf 
de nodige vorming geven. We beginnen 
in Lukula met als doelgroep: de leerkrachten 
pedagogie en hun finalisten die stage lopen in 
de lagere school en de onderwijzeressen van 
5de en 6de leerjaar.

BOUW : Lukula secundair breidt 
uit en heeft nu 42 leerkrachten. 
Ze hebben nooit een leraarslo-
kaal gehad, die naam waardig. 
Eén tafel, 2 banken voor zoveel 
mensen, geen kastje, geen stoel. 
KALASI neemt de nieuwbouw op 
zich 8.000€. Tegelijk financiert 
de school zelf de bouw van een 
bureau voor de directie gecom-
bineerd met een secretariaats-
ruimte.

DIDACTISCHE MATERIALEN voor de technische afdelingen: 
Elektriciteit, Coupe &Couture, Esthétique, verpleegassis-
tent,… 

BOUW: in Luozi zetten we de 
renovatie van de lagere school 
verder: klas 2B en klas 2C zijn 
aan de beurt in 2019. De werken 
zijn half oktober reeds aangevat. 
8.000 € WAKA-WAKA’s, lampen op zonne-energie 

betekenen enorm veel voor de leerkrach-
ten. Men noemt ze daar gewoon “les LAM-
PES-KALASI” en de vraag naar nieuwe is 
groot. We hebben nu een grote voorraad 
van deze lampen aangekocht en zullen ze 
ginds aan een lage prijs verkopen.

Noteer alvast de datum.

Volg info op onze website. BENEFIET 18 mei 2019 - 20 u GENT
Kapel Sint-Lievenscollege Zilverenberg

Cello-ensemble o.l.v. Lieven Baert 
 GO! KUNSTACADEMIE GENT-DE POEL 

met BEELD-EN-VERHAAL over KALASI in CONGO. 

In het kader van de Warmste week: unieke actie van

KUNSTGALERIJ ‘RAF VAN SEVEREN’ 

EXPO “CONGO” 
30 nov. tot 3 februari ANTWERPEN Godefriduskaai 52 (kort bij het M.A.S.)

Open: Ma, di, do en vrij van 14 tot 18u - Za van 11 tot 18u

Verkoop catalogus (20 €) integraal ten voordele van vzw KALASI

Yves heeft samen met Rudy opnieuw kisten vol materialen (elektronica, maar ook beamers, speelgoed voor kleuterklassen, brillen, werkmateriaal, truitjes 
enz..) klaargemaakt en opgestuurd naar Congo via Wereldmissiehulp. In de kisten stopte Yves ook een handleiding vol schema’s en foto’s voor de plaat-
selijke aannemer en elektricien. Want dat was de grote uitdaging: het installatiewerk toevertrouwen aan plaatselijke mensen. Leerlingen van de afdeling 
“Elektriciteit” hielpen mee aan de installatie: meteen een interessante praktijkervaring. Kostprijs: 15.670 €

Kuimba Sec:  Dit lokaal werd volledig ge-
renoveerd om er het Atelier voor de afde-
ling Elektriciteit in onder te brengen.  Op 
dit dak werden in oktober de zonnepanelen 
geplaatst (zie foto hierboven).

Vaku Internaat: een nieuw gebouwtje 
met zes douchecellen. Het oude 
stond te dicht bij een ravijn en stortte in.

Kuimba I.T.M.: Nieuw dak voor het meis-
jes-internaat van het Technisch Medisch 
Instituut

Kinzandi : in een buitenwijk van Lukula wordt een nieuwe school 
gebouwd. Het bouwterrein is sterk hellend. Om erosie te be-
strijden financierden we dakgoten en afwateringskanalen. 
Dan volgden ramen en deuren. Nu nog het bezetwerk binnen 
en buiten en de vloeren in de klassen.

Kinderen van GBS Waasmunster en Kinzandi 
wisselden tekeningen uit. KOM ook naar onze KALASI-avond 

in de galerij dinsdag 8 januari 2019 om 19 u

De Provincie Oost-Vlaanderen gaf ons 8.000 € voor dit project. Rotary Sint-Gilles-Stekene-Camasiacum gaf de resterende 7.670 €.
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