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Hulpgoederen aangekomen in Lodja  

In april van dit jaar hebben we een container met 5 m³ hulpgoederen per schip verzonden naar Lodja: 

(school)boeken, encyclopedieën, naaimachines, klein bouwmateriaal, speelgoed... 

Vijf maanden later is alles goed en wel aangekomen en uitgepakt. De goederen werden vervoerd via 

de Congostroom en enkele bijrivieren. De laatste 150 km werden afgelegd met de vrachtwagen op 

onverharde wegen. 

We wensen jullie een gezond, solidair en gelukkig 2022! Hartelijk dank voor alle steun!  
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Malariavaccin goedgekeurd 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft in oktober 2021 haar goedkeuring gegeven voor de 

uitrol van een malariavaccin! Deze mijlpaal in de strijd tegen malaria is het resultaat van ruim dertig jaar 

onderzoek. 

Ondanks de forse vooruitgang die geboekt is om de ziekte in te dammen, stierven in 2019 wereldwijd 

nog 409.000 mensen aan malaria, waaronder 300.000 kinderen beneden de vijf jaar. De meeste 

slachtoffers vallen op het Afrikaanse continent.   

Het vaccin biedt 30 tot 40 procent bescherming tegen de ziekte en zal daarom de bestaande middelen 

zoals muggennetten, sprays en medicatie niet vervangen, maar aanvullen. Met het vaccin kunnen zeker 

één op de drie levens gered worden. 

De volgende belangrijke stap is financiële middelen vrijmaken om kinderen systematisch te vaccineren 

in D.R. Congo en andere landen waar malaria endemisch is. 

Dat dit nodig is blijkt uit het feit dat bijna ieder schooljaar het Complexe Scolaire d'Excellence in Lodja 

geconfronteerd wordt met het overlijden van een leerling na 'een kortstondige ziekte'. Malaria is vaak 

de boosdoener, zeker bij jonge kinderen. In november 2021 verloor de school twee leerlingen: een 

jongen van het eerste leerjaar uit de lagere school en een jongen van het vijfde jaar secundair.  

Gelukkig lijken er voorlopig weinig overlijdens te zijn ten gevolge van covid-19 in de provincie Sankuru. 

Een ‘klasje’ van het eerste leerjaar 

 

Ekimanyelo is niet de enige 4depijler in Lodja 

In oktober 2021 hebben we twee Gentse oogartsen ontmoet van een 4depijler die ook actief is in 'onze' 

regio. Dirk en Herman organiseren met Oftalmo Sankuru sinds 2012 oftalmologische missies in Katako-

Kombe, 150 km van Lodja. Ze zijn vooral gericht op het opsporen en behandelen van cataract. Verder 

proberen ze daar verplegend en technisch personeel en ook een oogarts op te leiden. 

In november 2021 is een missie doorgegaan in het Hôpital Général van Lodja, in de buurt van het 

Complexe Scolaire d'Excellence. Er vonden honderden consultaties plaats. We zijn blij dat ook Oftalmo 

Sankuru dingen in beweging zet in Lodja. Onderwijs en gezondheid gaan hand in hand!  
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11.11.11- campagne 2021: investeren in een 
betere wereld 

Investeren doet iedereen, maar de beste investering is die waar 

iedereen beter van wordt en die een rendement geeft op lange 

termijn. Dat is de focus van de najaarscampagne van 11.11.11.  

Iedere dag strijden straffe mensen en organisaties over de hele 

wereld voor internationale solidariteit, klimaatrechtvaardigheid, 

mensenrechten, vrouwenrechten, gendergelijkheid, recht op gratis 

kwaliteitsonderwijs, waardig werk, toegankelijke gezondheidszorg... 

 

 

 

Examen d'Etat 2021 

Het nationale eindexamen vindt jaarlijks plaats bij het 
einde van de secundaire studies, over het hele 
grondgebied van D.R. Congo. Ook dit jaar werd het 
examen wegens de coronacrisis verplaatst van begin 
juli naar begin september 2021. 209 leerlingen van het 
laatste jaar van het C.S. d'Excellence in Lodja schreven 
zich in voor het examen d'Etat en 177 van hen 
slaagden (84,7 %): 71 meisjes en 106 jongens. Meer 
deelnemers en meer meisjes dan ooit en een mooi 
resultaat!  

 

Een omheining rond de campus van de kleuter- en lagere school 

In 2022 wordt een bakstenen omheining aangebracht rond de campus van de kleuter- en lagere school 

van het C. S. d'Excellence in Lodja. Zij zal de omheining in bamboe vervangen die de voorbije jaren 

verschillende keren ontmanteld werd door buurtbewoners. 

Deze muur is nodig om ongelukken te voorkomen aan de vrij drukke straat, om het didactisch materiaal 

tegen diefstal en vandalisme te beschermen en om de nachtwaker te ondersteunen. Op deze manier 

zijn kinderen veiliger op school. Tegelijkertijd is de bouw ervan een goede oefening voor de leerlingen 

van de richting 'construction – maçonnerie' van de secundaire school. 

Sponsors van deze bouwwerken:  

– GROS en gemeentebestuur 

Hoeilaart 

– Paraadt Mondiaal Beleid en 

gemeentebestuur Huldenberg 

– Rotaryclub Arendonk 

– Rotaract Zoniën 

– Vastenvoettocht Buggenhout 

– Universitaire Parochie Leuven 

– Orde van Sint-Jan van 

Jeruzalem 

– Mas Mundo vakantiewoningen 

Calonge 

– Torfsfonds 

Ook dank aan de vele particuliere 

donateurs!  
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Acties en activiteiten 

– Op 1 en 8 augustus 2021 stelden we de projecten van Ekimanyelo voor aan de Universitaire 

Parochie van Leuven. 

– Op 1, 2 en 3 oktober 2021 waren we aanwezig op de Huldenbergse Feesten met een 

informatiestand. 

– Op 9 oktober 2021 nam Ekimanyelo deel aan de Duurzame Doendersdag in Hoeilaart, 
georganiseerd door de plaatselijke GROS. 

– Van het Torfsfonds kreeg Ekimanyelo als humanitair project opnieuw € 1000, omdat jullie massaal 

voor ons gestemd hebben! Veel dank!  

      

Steun 

De schoolkosten van één leerling bedragen € 7 per maand. 
Met € 155 kunnen we één leerkracht voorzien van een 
maandloon. 
Ramen en deuren van één klaslokaal kosten € 270, een 
schoolbank kost € 50. 
 
Steun is welkom op volgende rekeningen: 

• met fiscaal attest (vanaf € 40 op jaarbasis): BE82 0000 9019 
7468 van Scheut Ontwikkelingssamenwerking (S.O.S.) met 
vermelding 'Ekimanyelo 14 243 001'.  

• zonder fiscaal attest: BE04 5230 8065 1131 van Ekimanyelo 
vzw (een mededeling hoeft niet). 

Geef je een feestje bij een huwelijk, geboorte, verjaardag..., 
dan kan je Ekimanyelo als cadeautip naar voren schuiven. Je 
kan ook een permanente opdracht geven aan je bank. 
 
Dank voor alle steun! 

 

 

Aan deze nieuwsbrief werkten mee: Gerd Hautekiet, Lut van Steen, Jan Roels, Karl Bogaert. 
Ekimanyelo vzw, Onderbosstraat (S.A.R.) 26, 3040 Huldenberg 
Ondernemingsnummer: 666 801 952 
Tel.: 016/472872 en GSM: 0478/372026            Email: info@ekimanyelo.be 
Website: http://home.scarlet.be/ekimanyelo 
Ekimanyelo vzw is geregistreerd op www.4depijler.be en is lid van het 4depijlerpanel (11.11.11.). 
 
Deze nieuwsbrief kan je ook terugvinden op de website.Is je adres niet meer juist of wil je deze 
nieuwsbrief niet langer ontvangen, laat het ons weten via info@ekimanyelo.be. 
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