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Kortenberg heeft iets met Congo….de wereldwinkel heeft iets uit Congo!

Zondag 9 oktober 2011 : 5de Run / 3de Walk for Congo
Zondag 9 oktober wordt echt wel een speciale dag voor Kortenberg. Eerst en vooral
krijgen we de 5de editie van de Run / Walk for Congo. Met 700 deelnemers in 2010
wordt dit stilaan een klassieker. Vooral de wandelaars worden dit jaar verwend: de
stappers kunnen de vrije ruimte rond de landingsbaan van de luchthaven verkennen
(8km), terwijl de natuurliefhebbers zich kunnen laten verrassen tijdens een wandeling
van 5km. Circusstreken Erps-Kwerps verzorgt een demo en initiaties voor alle
kinderen die willen leren éénwieleren, jongleren of steltlopen…De inschrijvingen en
prijsuitreiking gaan dit keer door in de grote zaal van GC Colomba waar voor een
authentieke Afrikaanse sfeer zal gezorgd worden.

Naar aanleiding van de week van de Fair-Trade (5 tot 15 oktober) lanceren we in
samenwerking met Oxfam Wereldwinkels in primeur de gloednieuwe Lake Kivu /
Congo-koffie. Dankzij milde sponsoring kunnen we de eerste 700 deelnemers een
pakje (250gr) van deze hoogkwalitatieve Arabica-koffie als beloning aanbieden.
Iedereen kan hem trouwens gratis komen proeven en je kan hem ook ter plaatse
kopen.De relatieve rust van de laatste jaren heeft ervoor gezorgd dat 2
koffiecoöperaties een explosieve groei doormaken: SOPACDI is er sinds 2003 in
geslaagd in het Noorden van de Kivu meer dan 3000 boeren te organiseren.
Mungano werkt sinds 2009 in het Zuiden vooral met weduwen die een verlaten
koloniale plantage weer tot leven brengen. Eindelijk kunnen we de Congolezen uit
het zo fel geteisterde Kivu-gebied op een structurele manier helpen!
Tenslotte maakt de GROS van 9 oktober ook de start van de 11.11.11-campagne.Er
moet dringend iets gedaan worden aan de opwarming van het klimaat. Nu al staan
boeren in het Zuiden met hun voeten in het water of zien ze hoe de woestijn hun
landbouwgronden inpalmt. Zij betalen onze klimaatrekening! Op de conferentie van
Durban (december 2011) moet er een rechtvaardig internationaal klimaatakkoord
komen, waarbij de industrielanden zich engageren hun CO2-uitstoot te verminderen.
Kom aan onze conferentietafel je eigen klimaatakkoord ondertekenen. Engageer je
om zelf iets te doen om de milieuschade te verminderen en eis mee van de politiek
dat ze een rechtvaardig akkoord afsluiten. Misschien loop je wel Angela Merkel of
Barack Obama tegen het lijf…

Zoeklicht 2011
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Beste peters, meters, sympathisanten,
De schoolkalender van onze leerlingen van het basis- en het kleuteronderwijs ziet er zo uit:
 Het 1ste trimester begon op 5 september en zal op 21 december 2011 eindigen.
De vakantieperiodes zijn als volgt ingedeeld:
- Ontspanningsvakantie tussen 10 en 12 november 2011,
- van 26 tot 28 november 2011 is er een bijzonder verlof wegens de presidents- en
nationale wetgevende verkiezingen,
- Kerstvakantie tussen 22 december 2011 en 7 januari 2012.
 Het 2de trimester vangt op 9 januari aan en eindigt op 31 maart 2012.
De vakantie zal aldus geregeld worden:
- Ontspanningsvakantie op 17 en 18 februari 2012,
- Zaterdag 24 maart ‘12 verlof wegens de provinciale verkiezingen,
- Paasvakantie tussen 2 en 14 april 2012.
 Het 3de trimester situeert zich tussen 16 april en 2 juli 2012.
Onze 16 leerlingen van het 6de jaar (school Acolisa) Bénédicte, Christevie, Exaucée, Gédéon,
Genifère, Honorine, Isidore, Gérémie, Johanna, Marie-Louise, Marianne, Milton, Noëlla, Prisca
Mbumba et Prisca Mulongo, zullen op donderdag 7 juni 2012 hun eindtest van het
basisonderwijs afleggen (TENAFEP)
Voor Anne, Annie, Atandjo, Cédric, Christian, Elongo, Gaël, Gracia, Inno, Léon, Mathilde, Mira,
Nancy, Ndahora, Olivier, Omba, onze kinderen van Project 1, wordt het schooljaar in semesters
ingedeeld.
 Het 1ste semester vatte aan op 5 september 2011 en eindigt op 16 februari 2012.
 Het tweede semester loopt van 20 februari tot 2 juli 2012.
De schoolvakanties zijn bijna identiek, met toevoeging van de wettelijke feestdagen zoals:
16 januari : Verjaardag van het overlijden van President Laurent Désiré Kabila
17 januari : Verjaardag van de dood van Patrice Emery Lumumba
30 april : Dag van het nationaal onderwijs
1 en 17 mei : Dag van de arbeid en Dag van de bevrijding
30 juni : Onafhankelijkheidsdag
De kalenderverschillen betreffen:
Cédric (petekind van Rita & Leo) en Christian die het 6de jaar humaniora volgen
en het ‘Staatsexamen’ op 26 februari 2012 afleggen.
Valéry (petekind van Patricia & Dany) die het ‘Staatsexamen’ in juli 2011 afgelegd
heeft en zich aan de universiteit (faculteit geneeskunde) wil laten inschrijven en
dit ondanks het feit dat het inschrijvingsgeld 150 $ per trimester bedraagt.
In de bijlage vinden jullie de uitslagen die door jullie petekinderen behaald werden.
De peters of meters die het peterschap wensen voort te zetten, kunnen van het bijgevoegd
stortingsbulletin gebruik maken of de referenties ervan overnemen.
2

De nieuwigheden betreffende de school Acolisa :
We hebben een tweede klas van het 1ste leerjaar moeten oprichten, gezien het groot aantal
kinderen voor het kleuteronderwijs die in 2005 geboren zijn. Mevrouw Marie werd als lerares
voor klas 1B aangesteld.

1ste leerjaar B

Meester Isidore -1
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ste

leerjaar A

2 nieuwe onderwijzers werden in september benoemd; meester David voor het 2de jaar en
meester Mahinga voor het 4de jaar.

2de leerjaar

3de leerjaar
Meester Camille stond zijn plaats af om naar het 3de te gaan.
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4de leerjaar
Meester Mahinga en zijn leerlingen: 11 meisjes et 9 jongens

De klas van meester Shako

5de leerjaar
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Wegens plaatsgebrek hebben de leerlingen van het 5de et 6de jaar les van maandag
tot vrijdag telkens van 12u30 tot 17u30 en zaterdag van 7u30 tot 10u.
Meester Emmanuel staat voor onze leerlingen van het 6de jaar (12 meisjes en
4 jongens) Zij zijn de ‘fakkeldragers’ van ons project tot scholing van minder
kansrijke kinderen uit Cogelos.
Zullen de behaalde resultaten van de TENAFEP in juni 2012 de weerspiegeling zijn
van de inspanningen die de school zich sedert september 2006 getroost heeft?
6de leerjaar

Dank u Anda (directrice van de school Kiliswathi) voor de mappen en de petten!
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De werf
De bouw is sedert het verslag van juni 2011, volgens plan gevorderd:
 In juli 2011 werd de chape gegoten.

 Nadien werden de muren opgetrokken (2000 bakstenen werden geleverd)
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 Augustus 2011
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 In september 2011 werden nog eens 500 bakstenen geleverd.

Dankzij jullie,
wordt steen na steen,
het nieuwe schoolcomplex
Acolisa opgericht.
Ziedaar het bereikte
resultaat waarvoor jullie
gefeliciteerd en bedankt
worden!
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De volgende stap bestaat uit het aanbrengen van de pijlers die de stabiliteit van de muren
moeten verzekeren en het gewicht van de nog te bouwen verdieping horen te dragen.
Het huidige gebouw bevat 42 pijlers.
Voor iedere pijler zijn 2 zaken cement nodig, alsook 3 ijzeren staven met een doorsnede van 6 cm.
Hierbij komen nog 40 ijzeren staven en 20 ton steenslag.

Thans
•
•
•
•

1 zak cement kost -/+ 16 $
1 ijzeren staaf O 6 kost -/+ 3,5 $ stuk
1 ijzeren staaf O 14 kost -/+ 14 $ stuk
20 tons steenslag kost 950 $

Uitgaven tussen 8 juni en 30 september 2011
Arbeidkosten fase 1 (08/06/11)
Aankoop van 30 zakken cement (24/06/2011)
Aankoop van 120 ijzeren staven O 6 (24/06/2011)
Aankoop van 90 ijzeren staven O 8 (24/06/2011)
Aankoop van 12 ‘fils de recuit’ (24/06/2011)
Vervoer kosten + ‘uitladen’ (24/06/2011)
Reserve voor aankoop van water (25/06/2011)
Verplaatsingkosten v/d logistiek (juin 2011)
Loon & verplaatsingkosten v/d logistiek
Loon v/d bewaker (juni 2011)


450 $

455 $ (fact. n°23)

480 $ (fact. n°24)

450 $ (fact. n°24)

94 $ (fact. n°24)
 100 $
45.500 FC (50 $)
 4 700 FC (5,08 $)
 100,1 $

65 $ + 400 FC
2 249,64 $

Verplaatsingskosten v/d bewaker (juli 2011)
Aankoop 1 rol nylon (18/07/2011)
Aankoop van 5 zagen (18/07/2011)
Aankoop van water (juli 2011)
Aankoop van dranken (water) (29/07/2011)
Arbeidkosten v/d chape (29/07/2011)
Reserve voor aankoop van water (29/07/2011)

 2000 FC
 3500 FC (fact n°25)
 15000 FC (fact n°26)
 130000 FC

500 FC

370 $

50 $
585,93 $

Voorschot v/d bakstenen (06/08/2011)
Loon v/d bewaker (juli 2011)
Uitladen v/d bakstenen (augustus 2011)
Reserve voor aankoop van water (augustus 2011)
Aankoop van 20 ton zand (12/08/2011)
Verplaatsingskosten v/d bewaker (13/08/2011)
Reserve voor aankoop van water (15/08/2011)


500 $

61 $
 60000 FC
 56000 FC

210 $(factuur n° 27)
 1800 FC
 16250 FC + 50 $
968,30 $
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Aankoop van cement (29 & 30/08/2011)
”
(september 2011)
”
”
Transport v/d cement
Aankoop van water v/h metselwerk (29/08/2011)
”
( september 2011)
Aankoop van water (dranken) (09 & 10/2011)
Arbeidskosten v/h metselwerk ( 09/2011)
Afbetaling v/d 2000 bakstenen (07/09/2011)
Afladen v/d 500 bakstenen (09/09/2011)
Betaling v/ 500 bakstenen
Loon bewaker (10/09/2011)
Herstellingkosten v/d kruiwagen (14/09/2011)
Aankoop van 20 ton zand (16/09/2011)
Aankoop van zagen (21/09 & 1/10/2011)
Aankoop va 20 ton steenslag (21/09/2011)

→ 117200 FC(fact. n°28 & 29)
→
66 $ (fact. n°31 )
→ 165000 FC (fact. n°31 )
→ 4500 FC
→ 30000 FC
→ 70000 FC
→
4000 FC
→
620 $
→ 2450 $ (fact. n°30)
→ 12200 FC

700 $ (fact n°32)
→
84 $
→ 4000 FC
→
210 $ (fact. n°33 )
→ 17500 FC
→
930 $ (fact. n°34 )
5 521,30 $

Weten jullie dat …

-

De leerlingen van onze school het jaar met de uitreiking van de rapporten
afgesloten hebben;

-

De eerste 3 van elke klas een boek als aanmoedigingsprijs ontvangen hebben;

-

We nog peters of meters voor de kinderen van klas 1 B zoeken;

-

De ouders van onze 6de jaars zich zorgen maken over de toekomst van hun
kinderen. Zullen de schoolkosten ook in het middelbaar blijvend ondersteund
worden?;

-

Het derde kleuterklasje opnieuw door het 3de leerjaar van de basisschool ‘de
Regenboog’ zal gesponsord worden ;

-

Het mogelijk is de klasfoto van uw petekind te bestellen;
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-

Dat onze campagne ‘Een baksteen voor Acolisa’ verder gaat;

-

Dat het minimaal fiscaal aftrekbaar bedrag tot 40 euro gestegen is;

-

Dat de brief van Noëlla aan alle peters en meters gericht is.
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Vzw Acolisa asbl
Wijnegemhofstraat 20
B- 3078 Meerbeek
BE 880 404 464

B A L A N S OP 31.12.2010

ACTIVA
VLOTTENDE A C T I V A

12.581,00

IX. LIQUIDE MIDDELEN (54/58)

12.581,00

DELTA LLOYD BANK (zichtrekenning)
DELTA LLOYD BANK (spaarrekenning)
KASSA

1.528,75
11.038,94
13,31

T O T A A L DER A C T I VA

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN

12.581,00

10/15

4.581,00

V. OVER TE DRAGEN WINST (14)

4.581,00
4 394,45
186,55

OVER TE DRAGEN WINST op 31-12-2009
WINST op 31-12-2010

VOORZIENINGEN

16

3.000,00

VI. VOORZIENINGEN VOOR GROTE WERKEN
VOOR DE NIEUWE SCHOOLGEBOUW (in Kinshasa)

SCHULDEN

3.000,00

3 000,00

17/49

5.000,00

IX. SCHULDEN OP MEER DAN 1 JAAR (42/48)

5.000,00

5 000,00

Dhr H. VERHAEGEN

T O T A A L DER P A S S I V A

12.581,00
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B A L A N S OP 31.12.2010
RESULTATENREKENING
OPBRENGSTEN

26 618,25
3 631,05
15 456,70
7 530,50

ACTIVITEITEN & VOORSTELLINGEN
BIJDRAGEN & GIFTEN
BIJDRAGE - PETERSCHAP

UITGAVEN (aankopen & overdrachten)

19 686,06
8,78
669,65
1 314,54
145,79
0,00
47,30
10 000,00
7 500,00

ARTIKELS
SCHOOLBENODIGHEDEN voor school Acolisa
AANKOPEN DRANKEN & ETEN (voorstellingen)
AANKOOP MATERIAAL (voor voorstellingen)
HUURPRIJS ZAAL (voorstelling 22 mei 2010)
SABAM
OVERDRACHT - KINSHASA (giften)
OVERDRACHT - KINSHASA (peterschap)

DIENSTEN EN DIVERSE GOEDEREN

3.734,58
510,65
116,96
23,90
86,79
739,68
151,71
207,00
27,83
500,00
40,06
1 330,00

BUREELBENODIGHEDEN
KOSTEN DRUKKERIJ
DOCUMENTATIE
KLEIN MATERIAAL
VERZENDING KOSTEN (naar Congo)
PORTKOSTEN
TELEFOON & GSM
WEBSITE (abonnement-kosten)
DIVERSE KOSTEN - STEUN vzw
ONTWIKKELING (foto's)
GIFTEN & BIJDRAGEN

VOORZIENINGEN

3.000,00
3 000,00
0,00

TOEVOEGING
BESTEDING EN TERUGNEMING (-)

WINST

197,61

FINANCIELE OPBRENGSTEN

38,94

OPBRENGSTEN UIT FINANCIELE VASTE ACTIVA

38,94

FINANCIELE KOSTEN

50,00
50,00

KOSTEN VAN SCHULDEN

WINST OP 31 - 12 - 2010
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186,55

Une Brique pour Acolisa’
‘Een baksteen voor Acolisa’

www.acolisa.be
contact@acolisa.be
Delta Lloyd : BE44 132-5070000-45
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