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Vzw Elasha 
Voermanstraat 1   Lokeren 
0660 893 860   RPR Gent afdeling Dendermonde 

 

 
Vzw ELASHA 

Scholencomplex Luyamba, Kasai, DRCongo 
INFODOSSIER 

 
 

Stapsgewijs een school bouwen in de Kasai, in een streek waar geen onderwijs is. 
Talenten die Congo vooruit kunnen helpen worden nu zomaar verspild. 

 
ONDERWIJS IS DE BASIS VOOR ONTWIKKELING 

 
Vzw Elasha pakt ontwikkeling aan bij de wortel, namelijk: EDUCATIE! 

 

 
Enkele van de vele kinderen die wachten op degelijk onderwijs 

 
Dit is geen project van Lokeraars die iets gaan bouwen in Congo 

HET IS EEN PROJECT VAN CONGOLEZEN VOOR CONGOLEZEN 
Met als drijvende kracht Emile Elasha 
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 Het gebouw door architect Welo (inzage in plannen mogelijk) 
 
 
Lokalisatie van het project 
 
Democratische Republiek Congo - Luyamba, Oost-Kasai (Kasai Centraal), gebied Ndemba. 
 

 
Visie 
 
Onderwijs is de basis voor ontwikkeling. Dat staat als een paal boven water. Wanneer 
bovendien het initiatief uitgaat van de Congolezen zelf (de initiatiefnemer van de school 
is een Lokeraar van Congolese afkomst) is er garantie op slagen. Ontwikkeling moet 
gebeuren van onderuit.  
We gaan er ook van uit dat degelijk onderwijs alleen in een degelijk gebouw mogelijk is. 
De school moet een centrum worden voor ontwikkeling met oog voor algemene vorming 
en beroepsopleiding.  
 
 
Doelstelling 
 
Het gaat over de bouw van een scholencomplex in de Kasai door vzw Elasha, met de 
bedoeling economische bedrijvigheid en meer welvaart op gang te brengen in de streek. 
Nu heerst daar veel armoede en analfabetisme, terwijl de bodem vruchtbaar is en 
interessante mineralen bevat (bv diamant) en er een groot menselijk potentieel is. Er zal 
gestart worden met een basisschool annex ziekenpost, met zo snel mogelijk ook een 
secundaire school algemene vorming en een technische/beroepsafdeling met nadruk op 
een naaiatelier en houtbewerking (verwerking van lokale materialen). Ook een internaat 
en een keuken met refter worden voorzien. 
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Historiek  
 
Emile Elasha, indertijd gevlucht uit Zaïre en reeds jaren inwoner van Lokeren, bracht een 
bezoek aan zijn streek en was diep getroffen door de armoedige leefomstandigheden. In 
2015 stond hij mee aan de wieg van de coöperatie  COOMIAP (COOpérative MInière et 
Agro-pastorale Pambi).  Als voorzitter van de Raad van Bestuur volgt hij de 
werkzaamheden dagelijks op vanuit België en gaat ook geregeld ter plaatse. Hij bouwde 
toen ook een kleine school in lokale materialen voor ongeveer 300 kinderen.	
In 2016 kwam de Kasai in het nieuws door problemen met lokale rebellen, met 
hongersnood als gevolg.  De mensen in de omgeving van de coöperatie leden toen geen 
honger, dankzij de oogsten van de coöperatie. Jammer genoeg werd de school volledig 
vernield.  
Emile is echter niet bij de pakken blijven zitten: toen de dreiging van de rebellen definitief 
van de baan was zocht hij contact met de GROS in Lokeren en richtte vzw Elasha op. 
Emile heeft toevallig een naam als een voorspelling, Elasha betekent immers: ‘wat je krijgt 
geef je door’. Afrika-kenner H. Binon (ook inwoner van Lokeren) heeft samen met hem 
een businessplan ontworpen. Het plan omvat o.m. een sterkte-zwakteanalyse, de offerte, 
de plannen van de architect en een begroting. 	
 
 
Bouwplannen 
 
Als locatie is gekozen voor het dorp Luyamaba een eind weg van de coöperatie, omdat 
dit dorp omgeven is door kleinere dorpen. Er worden ongeveer 1.200 kinderen verwacht, 
die samen met hun ouders uitkijken naar de start van de werkzaamheden. De 
schooldirecteur en leerkrachten staan klaar om in de school aan de slag te gaan.  Het 
bouwperceel is toegewezen door de chef coutumier (lokale chef) en is officieel 
ingeschreven en afgebakend door het kadaster. Het beslaat 2 km2 en er is dus potentieel 
voor groentenkweek, sportvelden, internaat enz.  
De coöperatie COOMIAP, de lokale partner van vzw Elasha, verzekert dat ze de bouw, de 
werking en het onderhoud van de school zal opvolgen. Daarenboven zal 20% van haar 
winst voorzien worden voor de bouw en de werkingskosten van de school.  
Het project zal uiteraard in fasen verlopen, afhankelijk van de fondsen die 
beschikbaar zijn.  Om te beginnen zullen de funderingen van de eerste 
vleugel gelegd worden met de eerste drie klassen en bijhorend sanitair. 
Van zodra de werken gestart zijn, nodigt Emile alle geïnteresseerden uit om het project te 
komen bezoeken.   
 
 
De lokale partner COOMIAP  
 

- Als een van de weinige in Congo is deze coöperatie aangesloten bij RESOLVE/DDI, 
een Amerikaans-Canadese ngo die ijvert voor eerlijke diamantontginning. De 
verkoop gebeurt volgens alle nationale en internationale regels. 

- De coöperatie COOMIAP telt momenteel een tachtig families die wonen en 
werken op het veld of in de diamantontginning. 

- Er zijn verschillende teelten: maïs (voornamelijk), rijst, bonen, allerlei groenten. De 
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veeteelt komt stilaan op gang. Er kan 2x per jaar geoogst worden. Met momenteel 
een overschot aan maïs als gevolg.  

- De werknemers krijgen een eerlijk loon, gratis kledij, huisvesting en voedsel. Er is 
ook een verpleegpost.  

 
De vaste wil van de coöperatie is de opbrengsten van de coöperatie te investeren in de 
ontwikkeling van de lokale bevolking.  
 
 
 
Het Comité vzw Elasha is gegroeid uit de contacten tussen Emile Elasha en de 
Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) in Lokeren. Het wil 
schenkers, sponsors en officiële instanties overtuigen van het nut en de positieve impact 
van het project. Het werkt aan de uitbouw van een netwerk om een stevige basis te 
leggen voor de school - uiteraard een project van lange adem. 
 

• Op 30 maart 2019  kwam het comité voor de eerste maal naar buiten met een 
Congolees etentje (50 aanwezigen).  

• In de Lokerse Infokrant van juli/augustus 2019 verscheen een voorstelling van het 
comité met een oproep voor bruikbaar materiaal (keukengerei zoals borden, 
schoenen, zomerkledij, electronica, materieel voor houtbewerking). Deze spullen 
gaan enerzijds naar de plaatselijke bevolking en anderzijds naar de verkoop in 
Kinshasa. De opbrengst gaat uiteraard naar het project. Vanuit verschillende 
hoeken kwam er een positieve respons.  

• Het project wordt financieel gesteund door de Provincie Oost-Vlaanderen (2019 en 
2020) 

• De Gemeentelijke Raad Ontwikkelingssamenwerking gaf een toelage van 1.000 
euro in 2019 en in 2020. 

• Vzw Elasha is lid van Leraars zonder Grenzen (LzG) en zal via die weg vacatures 
kunnen uitschrijven voor leerkrachten die een handje willen toesteken in de school.  
Op de website van LzG is een pagina gewijd aan vzw Elasha. LzG bezorgt een 
fiscaal attest voor een schenking vanaf 40 euro. 

• Vzw Elasha heeft een eigen facebookpagina. 
• Dankzij subsidies en giften zijn o.m. een tweedehands generator en een grote 

zaagtafel (combiné)  aangeschaft. Een kleinere zaagtafel is geschonken, evenals 
ander gereedschap voor  houtbewerking. 

• Er is een flyer gedrukt voor een eerste kennismaking met het project.  
• We zamelden fondsen in voor de aankoop van een degelijke 2de hands volvotruck. 
• Deze vrachtwagen zal bouwmaterialen ter plekke brengen. De lokale partner 

COOMIAP heeft het grootste deel van de kosten voor haar rekening genomen.  De 
vrachtwagen is vertrokken met al het materiaal dat ingezameld is.  

• Het zoeken naar medewerkers, grote sponsors en subsidiemogelijkheden gaat 
uiteraard verder. De coronacrisis heeft evenementen en contacten bemoeilijkt, 
maar sinds mei 2021 gaat de vzw opnieuw een versnelling hoger.  
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Gegevens 
 
Voorzitter en initiatiefnemer: Emile Elasha 
Voermanstraat 1   9160 Lokeren    0493 89 06 16 
elasha@live.nl 
 
Ondersteunend comité: Comité Elasha vzw 

Contactpersoon   Els Van Waes   els.vwaes@gmail.com     Tel: 09 348 46 62 

  vzw Elasha 
www.lzg.be/elasha-een-scholencomplex-in-Luyamaba 

 
Giften 
BE48 5230 8027 2427 
BIC TRIOBEBB 
Van Leraars zonder grenzen 
Mededeling: gift voor vzw Elasha 
Fiscaal attest vanaf 40 euro.   
 
 
De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de 
Verenigde Naties zijn bij dit project als een 
vanzelfsprekendheid opgenomen 
(kwaliteitsonderwijs, armoede, honger, gezondheid, 
water, eerlijk werk, duurzame energie, 
gelijkheid, ...). Het project is van plan om op termijn 
de energie voor de school en de bijhorende 
medische hulppost op te wekken via zonnepanelen. 
Het kappen van de bomen om het terrein 
bouwklaar te maken zal oordeelkundig gebeuren en 
het hout zal sowieso bewaard worden voor de 
activiteiten van de technische school (--> 
economische bedrijvigheid).  
 
Besluit  
 
Het is een project dat gegroeid is vanuit Afrikanen zelf die de nood voelen aan onderwijs 
en voor wie de school van levensbelang is. Het wordt gedragen door een stevige lokale 
partner. Een goeddraaiende economie en goed onderwijs zijn de hefbomen voor de 
emancipatie van de Congolese samenleving. 
Wanneer Congolezen uit de diaspora de handen uit de mouwen steken, willen we hen 
voluit aanmoedigen en ondersteunen. We zijn sterk gemotiveerd om dit project een 
slaagkans te geven.  
We hopen op veel nieuwe donateurs. Ook vrijwilligers die het comité willen komen 
versterken zijn van harte welkom. Neem gerust contact op met het comité. 
(els.vwaes@gmail.com) 
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 EEN SCHOOL BOUWEN KOST GELD 

 
Het project heeft reeds de steun van 
- Provincie Oost-Vlaanderen 
- GROS Lokeren 
- NGO Leraars zonder Grenzen 
- Het Lokers comité Elasha vzw 
- Privé-schenkers  

 
                          Wil je ook het project steunen? 

 
BE48 5230 8027 2427 

BIC TRIOBEBB 
Van Leraars zonder grenzen 

Mededeling: Gift voor vzw Elasha (enkel deze formulering aub) 
Steun aan vzw Elasha geeft recht op een fiscaal attest vanaf 40 euro. 

 
Van harte dank namens de Congolese kinderen die wachten op onderwijs. 
 
 
 

 
Comité Elasha vzw Lokeren    
Marleen Beirnaert, Hubert Binon, Emile Elasha, Mamie Weta Elasha, Martine    

 Galmart, Lieve Smet, Els Van Waes, Jo Verdonck 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

             
 


