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Nieuwsbrief november 2015
een greep uit onze activiteiten !

Beste leerlingen, beste collega’s
Geraakt en geschokt
bij wat donderdag gebeurde in Beiroet en vrijdagavond in Parijs
blijven wij allemaal achter met vele vragen,
verslagenheid en afschuw
omwille van het waarom en de machteloosheid
bij de zinloze terreur die onschuldige burgers en families heeft getroffen.

Wij willen niet geloven dat dit het laatste woord krijgt
en wij mogen niet toelaten
dat een spiraal van angst en geweld
ons nu zou meesleuren en blind maken voor
al het goede dat mensen voor elkaar kunnen doen.
Wij mogen ons niet laten opzwepen door wat terreur beoogt:
angst, verdeling en haat zaaien.

Daarom bidden en hopen wij
dat we kunnen opstaan uit onze verslagenheid,
dat wij blijven geloven dat niets verloren gaat
van wat mensen voor elkaar kunnen zijn:
duurzame liefde, onvergetelijke vriendschap,
een trouwe tochtgenoot en een helper in nood.
Daarom leven wij ook mee en bidden voor hen
die door deze gebeurtenissen ten diepste worden beproefd.

Ik nodig nu iedereen uit recht te gaan staan om daarna een minuut stilte in acht 
te nemen ter nagedachtenis van alle slachtoffers. 
Menselijk leed kent geen grenzen. De talloze dodelijke slachtoffers, gekwetsten 
en familieleden en vrienden die alleen achterblijven, verdienen ten volle onze 
aandacht en medeleven.
…
Dank voor jullie respectvolle stilte!
Steven Bernaerts –  pedagogisch directeur

Stiltemoment
Op 12 november 2015 kwamen bij 
verschillende aanslagen in Beiroet 
43 mensen om het leven. Een dag 
later, op vrijdag 13 november, wer-
den in Parijs  minstens 129 mensen 
gedood.
Ook op Regina Pacis wilden we 
met een bezinningsmoment uiting 
geven aan onze gevoelens van 
medeleven.
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Een tweede leven  van onze schoolbanken 
en stoel: zitcomfort in Kinshasa!
Wat heerlijk om op een stevige stoel met goede rugleu-
ning te zitten. Vooral als je 7 uren per dag moet stilzit-
ten om aandachtig te luisteren en geconcentreerd te 
werken. 

In Congo is het vanzelfsprekend dat een tafel of een 
stoel hersteld wordt als hij kapot is. Men herstelt met 
wat men heeft: een te grote schroef, een stuk touw, een 
ijzerdraad. Oplapwerk dus. En dat blijft men doen tot in 
het oneindige. Tot vorig jaar zaten wij op een samen-
raapsel van stoelen zonder rug en met soms maar één 
of twee plankjes van het zitvlak. Handig om de nacht-
emmer onder te zetten, maar niet om een dag cursus 
te volgen. Sommige stoelen kregen een nieuw zitvlak 
van gevlochten plastic wasdraad. Het oogde mooi 
maar het zitcomfort bleef ellendig. Voor ons westerlin-
gen toch, want de souplesse waarmee een Congolees 
zich aanpast aan (gebrek aan) zitcomfort is immens. 

De verbetering van de ergonomie is zeer belangrijk, 
maar er is meer. De kwaliteit van een tafel en een stoel 
zegt ook iets over de kwaliteit van de organisatie, over 
de zorg en het respect voor zijn deelnemers. En respect 
is iets waar een Congolees zeer gevoelig voor is. Een 
organisatie die – ook met tafels en stoelen – respect 
en waardering uit voor zijn klanten moet wel 
een goede organisatie zijn. Het 
verhoogt de geloofwaardig-
heid in de professionaliteit en de 
kwaliteit van de organisatie. Op 
die manier betekent het tweede 
leven van jullie tafels en stoelen 
in Kinshasa een belangrijke groei 
voor PRH in Congo. Hartelijk dank.

Bart Buyle – cursist in Kinshasa afge-
lopen zomer.

De winnaars van de ballonwedstrijd zijn 
1. Brent Philipsen, 2BL, 223 km, Altena, Duitsland. 
2. Suze Bellens, 2DM, 109,39 km, Niftrik, Nederland.
3. Anaïs Haberkorn, 2CM, 106,35 km, Langenboom, Nederland.

Het eerste naschools  
aanbod op vrijdag  
was een succes!
Verschillende leerlingen hebben 
door relaxatietechnieken hun 
lichaam beter leren kennen en 
leren ontspannen. Technieken die 
zij doorheen het schooljaar, maar 
ook tijdens de aankomende 

examenperiode 
goed kunnen ge-
bruiken! Schrijf je 
nu al in via smart-
school voor de 
lessen bootcamp, 
zelfverdediging 
en/of dans!

Evi Rutten pre-
fect-leerlingbe-
geleider
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Fusieshow
Op vrijdag 20 november ging de derde graad 
naar Campus Drie Eiken om daar de plasmas-
how (ook wel fusieshow genoemd) bij te wo-
nen. We moesten voor eigen vervoer zorgen, 
en met de fiets was dat al een avontuur op 
zich. Aangekomen in Campus Drie Eiken wer-
den we geëntertaind met de wonderen der 
plasma’s (de vierde aggregatietoestand). Maar 

hoe zat dat nu allemaal in mekaar, zulke 
plasma’s en fusie? Daar kregen we in de 
show antwoorden op. Het werd een reis 
doorheen vliegende tollen, torusvormige 
gaswolken, lampjes in de microgolfoven, 
maar vooral veel opgewekte interesse. 
Opgewekte interesse voor uit plasma’s 
opgewekte energie: fusie. Dé energiebron 
van de toekomst. En maar goed ook dat er 
interesse was, want dat was het doel van 
de uitstap. Wij worden misschien wel de 
wetenschappers van de toekomst en kun-
nen dan met een klein potje zwaar water een 
persoon voor 400 jaar van energie voorzien, 
ter vervanging van 1200 tonnen olie. Fingers 
crossed en hopelijk kan de wetenschap ons in 
2050 verrassen met deze uitvinding. 

Victor Smet – 5WWI7
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Verse soep
De winter komt eraan en het wordt kou-
der. Net zoals de laatste bladeren die aan 
de bomen hangen, hing ook de vraag naar 
soep in de lucht, verse warme soep. En daar 
zorgde de leerlingenraad voor. Zij brach-
ten, in samenwerking met Soepreme heer-
lijke verse soep op het menu. Elke maandag 
smullen de leerlingen hiervan. Na hier en 
daar wat sleutelen aan het concept werd de 
soepverkoop een groot succes.

Soepreme biedt ons elke week 
nieuwe seizoenssoepen aan en dus 
is er voor elk wat wils. Kortom een 
‘soeperidee’ om jezelf lekker op te 
warmen en je middagmaaltijd te 
verrijken met een grote variëteit 
aan groenten.

De leerlingenraad staat al paraat 
om volgend trimester de soep-
verkoop te hervatten.”

Victor Smet – 5WWI7

Twee AFS leerlingen vertellen over 
het verloop van het eerste trimester

Mijn AFS-ervaring in Vlaanderen,
Veel mensen begrepen niet zo duidelijk waarom ik een uitwisseling in Vlaanderen 
heb gedaan. Maar voor mij, was het een opportuniteit om een nieuwe taal en cultuur 
van België uit te zoeken en te leren. Nu, zal ik met een nog mooiere visie van mijn 
land en met zo veel mooie beelden vertrekken.
Alles was mogelijk door jullie, dank u.
Tom Mahaut – 6EWI

Precies één jaar geleden heb ik voor deze ervaring gekozen. Nu na 3 maanden kan 
ik een eerste conclusie nemen, en deze is positief. Ik ben naar hier gekomen zonder 
idee over school, vrienden en familie. Ik wil mijn best doen om alles goed te leren en 
ervaring op doen. Na een tijd hoop ik dat mijn Nederlands nog verbetert. Ik zal dit 
jaar zeker nooit vergeten. Natuurlijk helpen de goede relaties met mijn familie, vrien-
den en school. 
Nicolo Riva –  5EMT
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Vrijdag 20 november 
was het alweer zover …
Onze cafetaria baadde traditiegetrouw in 
alle kleuren van de regenboog om onze 
oud-leerlingen en (oud-)leerkrachten een 
gezellige babbelavond te bezorgen. Vele 
anekdotes uit de oude doos of kersverse 
wist-je-datjes passeerden de revue. 

Dit jaar viel de reuzengroep tinnen jubilaris-
sen op: de afgestudeerden 2005 waren met 
meer dan 40 van de partij! Het zou wel eens 
een jubilaris-record kunnen zijn. 

Vrolijk getater toverde her en der menige 
glimlach tevoorschijn en de aangeboden 
bubbels zorgden aan bepaalde tafels onmis-
kenbaar voor extra inspiratie. Bekijk de foto’s 
maar eens goed … 

Tot volgend jaar dus?!

Steven Bernaerts – pedagogisch directeur


