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Beste lezers, peters en meters,
September 2007 : Traditiegetrouw beginnen we met de ‘klasfoto’.
Hieronder zie je de leerlingen van het tweede leerjaar samen met hun juf, mevrouw
Brigitte. De peters en meters kunnen eventueel een leuke zoektocht naar hun
petekindje uitvoeren.

De rugzakjes die de kindjes dragen werden geschonken door de firma ACCO.
In onze school Acolisa streven we een niveau na dat vergelijkbaar is met de beste
scholen van Kinshasa.
Voor wiskunde is ons dat gelukt en hebben de leerlingen aan het einde van het eerste
leerjaar het vereiste peil bereikt!
Voor het vak Frans situeren de hiaten zich voornamelijk bij leesvaardigheid.
Met de hulp van de directrice mama Anasthasie (vrijwilligerswerk!!) en aangepaste
boeken zullen deze tekortkomingen bijgewerkt worden.
De ‘huiswerkklas’ zal in 2008 opgestart worden en zal voor iedereen toegankelijk
zijn. Enkele studenten van de UNIKIN (de universiteit van Kinshasa) gaan de
leerlingen begeleiden.
Andere nieuwtjes :
 We hebben een schoolverzekering afgesloten voor de 30 leerlingen en de 5
personeelsleden (2 leerkrachten, 1 secretaris, 1 directrice en 1 coördinatrice)
 Er is per schooljaar een medisch onderzoek voorzien.
De meters en peters die zich zorgen maakten over de gezondheidstoestand van hun
‘bruine kinderkopjes’ kunnen nu op hun twee oren slapen.
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De verschillende overhoringen en toetsen die in september en oktober van de
leerlingen van het tweede leerjaar afgenomen werden, gaven volgend resultaat:

Sommige leerlingen ondervinden blijkbaar nog enkele moeilijkheden en de oorzaken
zijn duidelijk:
 ze zijn nooit naar de kleuterschool gegaan
 hebben voor het eerst kennis gemaakt met het Frans in het eerste leerjaar
 spreken thuis Lingala of een andere taal, wat het hen niet gemakkelijker
maakt de lessen te volgen.
Daarom hebben we ook geopteerd voor een ‘huiswerkklas’ om deze leerlingen bij te
werken. Indien de leerling de achterstand toch niet kan wegwerken of niet minimum
60% in totaal behaalt, zal deze leerling het jaar moeten overzitten.
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Greet & Frank (Noella) - Isabelle (Sara F.) - Suzy & Marc (Marie-France)
Kris & Frank (Beya et Sara M.) - Monica & Bart (Exaucé) - Leen & Erik (Etienne)
Josiane & Philippe (Princilia) - Kristel & Frank (Rachel) - Jeanine & Rik (Kyria)
Bernadette & Erik (Ruth) – Françoise (Lionel) – Anja & Eric (Ketsia)
Suzanne (Jonas) - Yvette & Roland (Dina) :
Wat vinden jullie van de resultaten van onze nieuwelingen?
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En de klasfoto !
Beya, Dina, Etienne, Exaucé, Jonas, Ketsia, Kyria, Lionnel, Marie-France, Noella,
Princilia, Rachel, Ruth, Sara F. et Sara M.
En de leerkracht: mevrouw Marie (eerste leerjaar)

Nieuws
Echo’s van ‘Run for Congo’ van 21 oktober te Kortenberg.
Voor hen die de kans niet kregen het artikel in “Het Laatste Nieuws” te lezen,vatten
we het als volgt samen: ‘Het was een groot succes!!!’
Dank aan :
•
de organisatoren GROS en ACKO (Atletiekclub Kortenberg)
alle vrijwilligers voor hun bijdage aan dit geslaagde evenement.
•
alle sportievelingen voor hun deelname!
•
Een tiental Congolese kinderen uit het Brusselse die hebben getoond dat solidariteit
niet alleen voor volwassenen weggelegd is. We zijn fier op hen!
Onze atleten uit - Leuven: Nausika, Thibaut, Rita (TC Savio) en Bjorn
- Erps-Kwerps en Meerbeek
Alle meters en peters, vrienden en ouders die talrijk kwamen supporteren
Dank aan Jacky en Johanna voor de overheerlijke ‘Congolese hapjes’ en aan
Chrystelle, Rana en Laetitia voor de bediening.
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WISTEN JULLIE…
• dat het voor ons erg moeilijk is om foto’s te krijgen van de petekindjes van
project 1 of P1 (op school). Dit wil echter niet zeggen dat we minder begaan
zijn met deze kinderen dan met de kinderen die school lopen op Acolisa !
• dat vele peters en meters reeds drie jaar het peetschap voor kinderen op zich
nemen ! BRAVO!
• dat Jeanine, meter van Kyria (eerste leerjaar -School Acolisa) aan de kerst van
onze beschermelingen heeft gedacht. Ze heeft originele kerstkaarten gemaakt.
DOEL: een kerstfeest op school aanbieden!
• dat gezien de nood aan kinderkleding en schoenen wij een lading kunnen
verzenden. Deze gekregen kleding is niet nieuw maar zeker in goede staat!
• dat het nodig is de veiligheid rond de school te verhogen. Daarom gaan we er
een afsluiting rond plaatsen met één centrale toegang tot het complex.
• dat we een ‘brunch’ plannen in het voorjaar van 2008 onder de vorm van een
grote familiereünie zodat alle meters en peters eens met elkaar kunnen
kennismaken.
Dit wordt jullie dag! Een dag om vragen te stellen, ideetjes te lanceren of
voorstellen te doen.
• dat het infoblad van Acolisa het Kanaal overgestoken is met als resultaat :
een gift van 1350 schrijfpotloden en 270 gommen van kwaliteit!
Deze schat werd geschonken door de firma ASDA Lutter Worth (Engeland).
• dat we in september voor het schooljaar 2007 – 2008 : 50 kg schoolgerief
hebben kunnen opsturen naar Congo dankzij een firma uit Kortenberg die de
verzendingskosten op zich nam. Wij danken de directie hiervoor!
• dat half september Ivan (geen BV) op weg naar Kinshasa 10 kg schoolgerief
in zijn bagage meenam en dat hij zich naar dat kleine schooltje gelegen ‘op
een heuvel achter de universiteit van Kinshasa, in een wijk die Cogelos
heet…’ begaf.
• en dat hij peter geworden is van Milton! (2de leerjaar in de school Acolisa)
• dat er 2 boekenrekken gemaakt konden worden met een gift van Erwin ($ dat
hij nog over had van een vorige reis)
• dat er nog ongeveer + 200 kg gekregen materiaal naar Congo zou moeten
verzonden worden!
(10 encyclopedieën ‘De Zee’, kleding, schoenen, speelgoed…)
• dat de prijs voor deze expeditie + 7 euro de kilo kost.
• dat het jaarlijkse etentje van Acolisa op zaterdag 26 april 2008 plaats zal
vinden. NOTEER DAT ALVAST IN JE NIEUWE AGENDA !!
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Enkele foto’s van de betegeling in de school Acolisa (september 2007)
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Felix dies Nativitatis - Felix sit annus novus
Merry Christmas - Happy new year
Vrolijk Kerstfeest - Gelukkig Nieuwjaar
Buon Natale - Felice anno nuovo
Feliz Navidad - Feliz año Nuevo
Joyeux Noël - Bonne année
Noël esengo - Bonana
Noël ya furaha - Mwaka mzuri
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