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Beste lezers, peters en meters, 

 
Vooreerst zou ik onze nieuwe Acolisaleden Tanja Seutin en Erwin Roels willen 

verwelkomen.  

 

 

ORGANIGRAM 
 

Voorzitster: 

Ehadi Lohombo Léonie 
 

Ondervoorzitter: 

Yoto-Omombo Jean 
 

Penningmeester: 

Raeymaekers Wim 
 

Coördinatrice in Congo: 

Lohombo Ekomba Marie-Louise 
 

PR. Verantwoordelijke: 

Erwin Roels 
 

Secretarissen: 

Sophie Franssen 

Tanja Seutin 

 

Ereleden: 
 

                                           Emile Kasende Okuma 

                                                Leo Gysegom 

 

Actieve leden: 

 

                                                Jan Raeymaekers 

Léonard Dangi Kenemo 

                                                 Elias Kalonda 

 
 

En onze sympathisanten: 

 

Henriette & Baudouin Lohombo, 

Elisabeth & Jean-Claude Mbiye,  

Marie-Claire & Benoît  Lohombo,  

Papa Antoine Yoba et tantine Angélique,  

Veerle Van Molecot, Jacky Yoto 

 

 

Wij streven samen naar één doel: 

Een schoolloopbaan voor kansloze kinderen. 
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Het schooljaar 2006-2007 heeft voor enkele van onze kinderen nieuwe uitdagingen 

doen ontstaan. 

 

Zo hebben sociale gebeurtenissen binnen families een aantal van onze 

petekinderen niet gespaard. Wij geven kort de feiten aan want enkele peetouders 

zijn betrokken partij. 

 

1° Puberteit of moeilijke leeftijd:  

     Het petekind van Anja en Eric wenst zijn studies niet verder te zetten. 

 

2° Scheiding van de ouders:  

     Marina (Acolisa school) petekind van Kris & Frank M. en    

     Mireille (EPI Kinsuka school) petekind van Suzy & Marc, 

     hebben de school verlaten voor het einde van het schooljaar. 

 

In beide gevallen hopen we dat het welzijn van de kinderen niet teveel verstoord 

zal worden. De bagage die ACOLISA hen meegaf zal in ieder geval een goede 

steun zijn voor deze kinderen.  
 

 

 

                                                    ∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

 

Hierbij zetten we de fout recht in verband met het rekeningnummer van Acolisa 

dat in het vorige Trimestrieel Infoblad verscheen.  

Het correcte rekeningnummer van Acolisa is 132-5070000-45 bij Delta Lloyd 

Bank. 
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Hieronder ziet u de resultaten van de kinderen van Acolisa bij het einde van het 

tweede trimester. Aan de hand van de eindresultaten van het schooljaar, waarvan u 

een kopie gekregen heeft, kan u de eventuele vooruitgang van uw petekindje 

vaststellen. 
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NIEUWTJES 
 

21 oktober 2007: ‘Run voor Congo’ wat ik ook kan omschrijven als: 

 

‘Samen in dezelfde richting lopen’ 

 

Acko (athletiekclub Kortenberg) en GROS nodigen u uit om mee te lopen:  

2 of 2,5 km voor de kinderen, 5km of 10km voor de volwassenen. 

Hun doel is 4 vzw’s steunen die werken voor de Democratische Republiek Congo. 
 

� LMS (ziekenhuis in Kisantu) 

� CARAES (psychiatrie in Shibunda, Oost-Congo) 

� UPC Sint-Josef (psychiatrisch dagcentrum, Kinshasa) 

� ACOLISA 
 

Bent u amateur of professioneel, iedereen is welkom op deze ‘Run for Congo’ en 

breng gerust vrienden en familieleden mee.  

Natuurlijk mogen de meters en peters niet ontbreken. WELKOM! 

(zie Zoeklicht Kortenberg p.8) 
 

                                               ----------------------------- 
 

14 juli 2007: ‘Tennissen voor Congo’ 
 

Dit tennistornooi was georganiseerd door de vzw Acolisa en er namen drie 

tennisclubs aan deel. 

 

LELIEHOF (gastclub), De VLOER en SAVIO 

 

De wedstrijden vonden plaats van 11u tot 18u volgens het principe:  

Twee ploegen daagden elkaar uit gedurende één uur. De verliezers sponserden per 

verloren punt de sponserpot. 
 

Dank u aan Jacky en Eddy (onze gastvrouw en gastheer)  

 

            Aan de sportievelingen (in alfabetische volgorde): 

 

Alain, Alberto, André, Ann, Bart, Bernadette, Carinne, Dany L., Danny C., Ella, 

Erik VK, Erik, Frans, Geert, Gerda, Herman, Ivonne, Jacqueline, Jan, Johan, 

Josée, Katrien, Kris, Léo, Lia, Lieve, Ludo, Lydia, Maarten, Marlies, Michel, 

Monica, Philip, Peter, Reinold, Ronny, Roxanne, Sam, Suzanne, Tomy, Wim. 
 

            Aan alle supporters en aan de aanwezigen op de BBQ. 

 

De sponserpot bracht 200 euro op, maar ook 2 nieuwe meters/peters voor het 

schooljaar 2007-2008. 

 

Tennisclub Savio heeft 200 euro gestort op de rekening van Acolisa. Dit is de 

winst van de jaarlijkse spaghetti-avond die eind juni plaatsvond. 

 
En nog zijn we niet klaar met onze bedankingen: 

Dank aan Martine en Christian M. Zij schonken potloden, pennen, mappen, 

papier…. aan Acolisa.  
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Een deel van dit materiaal en 6 delen van de Alpha encyclopedie zijn reeds in juni 

naar Congo verzonden. Dankzij de tussenkomst van Pascal VdM heeft SN Airlines 

30 kg extra aan Acolisa geschonken. 

 

Juni 2007: Naar aanleiding van de avonturen van onze ‘Kuifje-reporter’ Wim in 

Kinshasa….  Hieronder enkele foto’s 
 

In bondig verslag: de planning en het kostenplan zijn gerespecteerd. Wij hebben 

gekozen voor regenreservoirs boven de grond en niet onder de grond vanuit 

praktisch en financieel oogpunt. 
 

     
 

     
 

     
 

Het transport verliep niet van een leien dakje maar het eindresultaat werd wel 

behaald en dat is zeer belangrijk. 
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Op 3 september zullen onze eerste leerlingen van Acolisa  

(Ange, Bénédicte, Benoît, Christevie, Emérence, Exaucée, Gédéon, Honorine, 

Jenifère, Johana, Laurent, Marie-Louise, Prisca, Rochelline) een nieuwe klas 

inhuldigen en tevens de 15 nieuwe leerlingen van juffrouw Marie welkom heten. 

 

 
 

DANK: - aan de nieuwe meters en peters  

          - aan de leden die opnieuw hun vertrouwen geschonken hebben.  

Ik wens hierbij te benadrukken dat sommigen zelfs een 2de petekind  

onder hun hoede genomen hebben.  
 

 
 

Ik eindig met goed nieuws: 

Eind augustus zullen dankzij een milde schenker die anoniem wenst te blijven alle 

lokalen van Acolisa betegeld worden. 

May God bless him !   
                                                                    Léonie L.                                                                              
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‘CARPE DIEM’ 

 

‘‘STEL NOOIT UIT TOT MORGEN 

WAT GE HEDEN DOEN KUNT’’ 

 

 

 
 


