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Beste lezers, peters en meters, 

 
Het schooljaar zit er in Congo zoals trouwens ook bij ons bijna op. 

Alle rapporten en andere uitslagen van onze petekindjes zullen ten laatste eind 

augustus bij jullie toekomen. 
 

Praktisch: 
 

� Alle meters en peters die opnieuw hun kindje willen sponsoren voor het 

schooljaar 2007-2008 kunnen ons dit per mail bevestigen contact@acolisa.be 

of geven een seintje op het telefoonnummer 0478/608662.  

Ze zullen zo bij de rapporten een overschrijvingsformulier krijgen met een 

specifieke referentie. Dit vergemakkelijkt het werk van onze boekhouder. 

 

� Hoe kan je meter of peter worden? 

Met 100 euro kan je een Congolees schoolkind sponsoren voor één 

schooljaar. Dit bedrag omvat de schoolkosten. U helpt daarmee minder 

begoede ouders bij de educatie van hun kinderen.  

Men kan perfect 1 of 2 kindjes voor langere tijd sponsoren. Daar beslist u 

uiteraard zelf over.  

De 100 euro wordt overgeschreven op het rekeningnummer van Acolisa:  

                       135-5070000-45 (Delta Lloyd Bank)  

 

� Men kan ook gewoon een bedrag (gift) storten.  

     Dit geld zal ons helpen om de bovenvermelde 100 euro indexvrij te houden.  

     Ook zullen we ermee de leraren van school Acolisa betalen.  

 

� Voor het schooljaar 2007-2008 zoeken we nog enkele meters en peters. 

Zo kunnen we op 1 september terug starten met een eerste leerjaar van 15 

kinderen.  

Dat zou ons op een totaal van 30 leerlingen brengen.  
 

Dankzij jullie giften kunnen wij tientallen kinderen gratis 

naar onze school laten gaan en ook voor hen degelijk 

onderwijs garanderen. 

 
               Herinner u: 
 

                         ‘ Maar als één kind niet naar school gaat, 

                         Zal een heel volk zich niet ontwikkelen’ 
 

                                                                  Cheikh Anta Diop,  

                                                                Jomtien 1990 in Thaïland  

                                                    World Conference on Education for All 

                                                

                                                             



 2 

                              

LAATSTE NIEUWS 
            
 

 

Acolisa-eetavond van 21 april 
 

 

Onze nieuwe formule “ Afrikaans buffet à volonté ” was een enorm 

succes!  
 

     
     

Bananen plantin, rijst, chikwange, manikbladerenc, bitekuteku, moambe,  

 

samoussa, cabri (geitenvlees), mpiodi et makajabu (vis)… 

 

Het geheel was eventueel met een vleugje pili-pili gekruid! 

 

 

 

Elise, Eva, Franne, Jolien VD, Jolien VE, Tine, Jessica et Emilie hebben ervoor 

gezorgd dat iedereen op een fijne manier werd bediend. 

 

                                              Dank u meisjes! 
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Ook danken we de beruchte chef-kok papa Antoine Y. en tantine Angélique die 

van het buffet een meesterwerk hebben gemaakt.  

Het was niet alleen lekker maar ook een streling voor het oog.  

Op deze manier wilden zij hun steentje bijdragen voor het Acolisaproject . 
 

De smoutebollen die werden aangeboden door vzw Acolisa waren het werk van 

Joanna en de samoussa ( Afrikaanse loempia’s ) werden door Joly klaargemaakt. 

Het zijn twee vriendinnen van Jacky Y, Jacky was op de eetavond de rechterhand 

van papa Antoine. 
 

Mama Ehese en Marie-Th hebben de makayabu ( gezouten vis ) klaargemaakt. 
 

‘Le coulis’ en de fruitmand werden ons geschonken door Djems. 
 

Aan de bar: Jean-David, Curtis, Louis-Yves en Guillaume: 4 meesters in het 

opdienen van drankjes. 
 

Voor het fotowerk konden we beroep doen op Greet en haar zoon Simme. 
 

Aan de kassa zaten Henriette en Sophie.  
 

Ook danken we onze jeugdige toneelspelers en hun schooljuf tantine Babs.  

Het zijn vaste waarde geworden op een Acolisa-avond.  
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De zanggroep “Christ Bolingo” was speciaal uit Brussel gekomen om de avond op 

te vrolijken met typische Afrikaanse muziek. 
 

Exaucée, Sephora, Chloé en Aurélie, onze jeugdige danseressen en Jacky Y., die 

de choreografie verzorgde, hebben hun beste beentje voorgezet. 
 

De zaalversieringen waren het werk van Veerle & Jan, Tanja, Emilie, Audrey, 

Jessica, Jean & Sophie, Wim & Léonie. 
 

Rudy zorgde voor de muziekinstallatie en Romain voor de projector. 
 

Al onze nichten, zussen, vrienden en leden van Acolisa die meegeholpen hebben 

met de afwas en het opruimen van de zaal mogen we zeker niet vergeten. 
 

Ook een gemeend dank u wel aan al diegenen die een bijdrage gestort hebben: 

Anne & Michel T, Agnès et André B, Alain & Marie-Ange V, Isabelle M,  

Jos & Josée, Myriam A, Patrick P. 
 

En uiteraard mogen wij zeker ons trouw publiek en al onze meters en peters 

niet vergeten! 
 

     
 

 

Zonder jullie kunnen wij dit niet verwezenlijken! 
 

 

               
 

Met de opbrengst van deze eetavond kunnen we het tweede klasje 

aanpakken (= salle 1, zie bestek p. 5) 
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En met onze volgende Acolisa-eetavonden hopen we zo de hele 

school in orde te kunnen brengen.  

Tot dan…       
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Onze nieuwe uitdaging = het oplossen van het waterprobleem. 
 

Tijdens het regenseizoen loopt er zoveel water verloren of richt schade aan door 

erosie. Daar willen we iets aan doen! 
 

 
 

Omdat in Cogelos, het gebied waar onze school gelegen is, geen enkele 

waterleiding aanwezig is, moeten we al dat regenwater zoveel mogelijk gebruiken. 

Nu moeten de mensen kilometers lopen om water te gaan halen in het valei.  

In onze school is er een rolverdeling onder de ouders van de schoolkinderen om 

water te halen.  
 

Met de giften van de gemeente Kortenberg gaan we 3 citernes van 1000 liter 

plaatsen. We zullen het dak van de school voorzien van goten zodat tijdens de 

regen de citernes gevuld geraken. 
 

Deze werken zullen begin juni van start gaan en zullen begeleid worden door de 

Wim.  

Dankzij zijn vakantiegeld zal hij ginder met zijn laarzen en een spade de werken 

verrichten. Wij denken dat hij zijn werkgerei vlug zal inruilen voor een camera. 

  

Zeker een gebeurtenis om goed te volgen… 
 

                                                      Voor het bestuur, Léonie L. 
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                                                    Dank aan iedereenDank aan iedereenDank aan iedereenDank aan iedereen die meehelpt dit project te verwezenlijken! die meehelpt dit project te verwezenlijken! die meehelpt dit project te verwezenlijken! die meehelpt dit project te verwezenlijken!    
                                                                                                                                    Merci pour votre générosité!Merci pour votre générosité!Merci pour votre générosité!Merci pour votre générosité!    
 

 

 


