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Beste lezers, meters en peters. 
 

De werken aan de regentonnen die gestart waren in juni 2007 zijn beëindigd.  

Men kan het regenwater nu gebruiken! 

De 1
ste

 stap: aankoop van 3 citernes van elk 1000 l en het bouwen van een staander. 

Dit project kon gerealiseerd worden in juni 2007 dankzij een gift van de gemeente 

Kortenberg. (zie infoblad nr 6)  
 

Dankzij een tweede gift door dezelfde gemeente konden we de tweede fase ook 

uitvoeren: de aankoop van dakgoten en leidingen, de aansluitingen van de citernes 

naar het afvoersysteem en... de bescherming (ommuren). 

 

Voor                                                                          Na                                                                         
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Het is noodzakelijk de veiligheid van onze leerlingen te verhogen … 

 

Er komt een afbakening van het domein met slechts één toegangspoort tot het 

schoolcomplex. 

Sommigen onder u zullen zich wel afvragen waarom...? Lees dan maar het volgende 

verhaal: 

Tijdens de speeltijd op 17 december 2007 besloten 3 leerlingen (6 en 7 jaar) beignets 

te gaan kopen. Ze vonden dit heel normaal en stelden er zich geen vragen bij.  

Ze hebben dus ook de leerkrachten niet gewaarschuwd. 

De directrice heeft hun uitstapje pas ontdekt toen ze hen zag terugkomen. 

Voor deze leerlingen was de uitstap doodnormaal daar ze alledrie in de wijk 

wonen...  

   
 

Op dit ogenblik moet het personeel 30 leerlingen in het oog houden maar het aantal 

leerlingen zal ieder jaar stijgen. Binnen twee jaar zijn er waarschijnlijk meer dan 60 

leerlingen! Wat dan?  

De school heeft een verantwoordelijkheid op zich genomen en we gaan niet wachten 

op een ongeval om stappen te ondernemen. Daarenboven zijn er ook andere 

bedreigingen waar actie tegen moet ondernomen worden.  

In Cogelos is de schade door erosie indrukwekkend. Deze aardverschuivingen 

vormen een bedreiging voor onze leerlingen. 

Kwetsuren moeten vermeden worden! Een gebroken arm, been, pols of zelfs een 

gewone verstuiking kan andere verwikkelingen veroorzaken. De meeste leerlingen 

hebben een vitaminetekort doordat ze geen dagelijkse, laat staan evenwichtige 

voeding hebben. 
  

Hoeveel onder hen ontbijten voor ze naar school gaan? 

Hoeveel onder hen nuttigen meer dan één maaltijd per dag? 

Zijn deze maaltijden evenwichtig en bevatten ze groenten, vlees of vis, vezels, 

granen, melkproducten, fruit?  
 

Wie stelt zich deze vraag? 
 

Ons antwoord: De school Acolisa engageert zich in een gedeelde 

verantwoordelijkheid maar we mogen ons ook niet in de plaats stellen van de ouders 

  

Op een ochtend vertelde een leerlinge in vertrouwen aan de leerkracht dat ze honger 

had en niet ontbeten had. Dan neemt onze sociaal assistent contact op met de ouders 

om het probleem te bespreken.  
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Hij neemt ook contact op met ouders van leerlingen die er slaperig of suf bijzitten 

tijdens de lessen.  
 

De sociaal-economische problemen blijven pijnpunten waar we ons allen bewust 

van zijn en die we waar mogelijk ook aanpakken. Het blijft echter een gevoelige 

materie. 
  

Hoe dan ook… gratis onderwijs betekent niet de afwezigheid van 
verantwoordelijkheid van de ouders, ook niet op het educatieve vlak 
 

Sommige ouders slagen er reeds in, andere zullen slagen met hulp! 
  

Zeker arm, maar waardig! 
  

Oh ja, beste sympathisanten, ‘res, non verba’, daden zijn belangrijk, niet de 

woorden. 

Ondanks het vaak moeilijk te vatten nieuws uit Congo, kunnen we stellen dat voor 

onze leerlingen gezorgd wordt en dat ze veilig zijn. 
 

Daarom danken wij jullie, jullie allemaal,  

die aan dit project meewerken! 
 

 

 
 

Op het agenda:  
In september 2008 ontvangt Acolisa 15 nieuwe leerlingen in het eerste leerjaar. 
  

Wij doen een oproep aan kandidaat meters en peters! U kan ons contacteren op het 

nummer 0478 60 86 62 of via contact@acolisa.be   
 

Meter of peter worden komt neer op 100 € per jaar.  
U geeft een jong mens zekerheid, toegang tot het onderwijs, hoop en een zekere  
continuïteit in zijn/haar leven. 
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                     Volwassen 15€ - Kinderen 10€ 

         

                                                   0478/608 662 

                                           of contact@acolisa.be 
 

                                    Rekening n°: 132-5070000-45  

 
 

       ‘‘De opbrengst van deze avond zal gebruikt worden om 

         het schooljaar 2008-2009 van onze leerlingen voor te bereiden.” 
 

            NB: Om u beter te kunnen dienen hebben we 2 diensten voorzien. 

                   Gelieve uw keuze mede te delen bij de reservatie 

 

 

  

      VZW ACOLISA 

Afrikaans buffet ‘ à volonté’ 

 
           MANIOKBLADEREN      

                   BANANEN PLANTIN 

                                 GEITENVLEES  

                                               MOAMBE 

                                                           RIJST  

                                                                 KIP    

                                                                    VIS …         en  PILI-PILI? 

NODIGT JULLIE UIT  

 

OP HUN 
 

JAARLIJKSE EETAVOND 
 

 26 april 2008 
 

van 17u tot 19u en 

van 20u tot … 
 

In de parochiezaal van Everberg.  
 

      

IEDEREEN VAN HARTE WELKOM 
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Alleen maar goed nieuws! 

 
• 21 december 2007  

Vandaag géén uniformpjes! Onze leerlingen hebben hun mooiste kleren aan om 

Kerstmis te vieren op school. Dank u Jeanine (meter van Kyria)! 
 

      
 

• Januari ‘08 

          40kg materiaal en kleding werden naar onze leerlingen verzonden .  

          Dank u Yvan! 
 
 

• Februari ‘08 

Juf Odette en Juf Annemie (Parkschool te Heverlee-Leuven) deelden ons mee       

dat Acolisa uitgekozen werd in het kader van een “Solidariteitsactie” in hun 

school. Ze nodigden ons uit Acolisa aan de leerlingen voor te stellen.  

Dit vond plaats op 11 en 12 februari.  
 

En zo werden we vriendelijk ontvangen door juf Annemie en juf Ilse (juf Odette was 

ziek). Alles stond klaar:wereldkaart, projector, scherm, foto’s, boeken, kaart van 

Congo, maquette van de school.... en natuurlijk onze twee sprekers. 
  

De eerste leerlingen zaten al klaar. Juf Annemie deed de presentatie. Ivan nam het 

woord en gaf uitleg over de geschiedenis en de situatie in Congo en de relatie met 

België. 

Wim vervolgde met het doel en het project van een gratis school.  

Vragen, antwoorden, reacties.... en de tweede groep leerlingen nam al plaats. 

Driiiiiiiiiiiing... het was al 15u30. Morgen verder! 
 

Dinsdagochtend. Ivan en Wim passen de uitleg wat aan want het publiek bestond nu 

uit de jongste leerlingen van de school. 

Hun reacties waren schitterend: Van “waauw” bij het kijken naar de foto’s  tot 

“Wanneer is het spaghettifeest bij de tennisclub”?  
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De groepen volgden zich op. De oudsten hadden meer praktische vragen: “Hoe laat 

beginnen de lessen?”,  “Waar eten de leerlingen?”. Ze durfden zelfs het financieel 

aspect aansnijden: “Hoeveel hebben jullie al geïnvesteerd in de werken aan de 

school?”  
 

Op de opmerking dat het slechts 100€ per jaar bedaagt om een kind onderwijs te 

geven reageren ze met: 

“Waarom maken jullie niet meer reclame? Kunnen we de school Acolisa 

bezoeken?” 
  

Ons antwoord: Natuurlijk! Jullie zijn zeker welkom! Als je ouders of vrienden hebt 

die naar Kinshasa gaan, vertel hen dan van de school en vraag hen om een bezoek te 

brengen aan Cogelos.  
 

Wat betreft de reclame: niets werkt beter dan mond aan mond reclame.  

De leerlingen van de Parkschool waren een zeer geboeid publiek en zullen zeker 

goede boodschappers zijn!  

 

   
 
 

   
 

Wij danken de directie, de leerkrachten en de leerlingen van de Parkschool voor hun 

solidariteit.  

                                                                        

                                                                                           Léonie L 
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‘‘ Res, non verba’’  
 

‘‘Geen woorden maar daden’’ 
 


