
Goedemiddag iedereen, ikzelf ben Lesley Brat en ik ben trots dat ik hier sta als 
leerkracht van De Wereldreiziger, maar ook als vrijwilliger van Kindervreugd.  
 
In het begin van mijn carrière als onderwijzer in deze school werd meteen duidelijk dat 
les geven niet mijn enige taak zou zijn. Vermits ik dan al jaren vrijwilliger was bij 
Kindervreugd, wist ik dat een nuttige vrijetijdsbesteding van onschatbare waarde kan 
zijn voor jongeren. De uitgesproken visie die de school handhaaft, paste meteen bij mijn 
eigen persoonlijkheid. 
 
Vanaf dag 1 probeerde ik mee een vertrouwensband op te bouwen met zowel de 
leerlingen als ouders. Hoe beter deze band, hoe vlotter ik ouders en kinderen kon 
bijstaan en overtuigen van de voordelen van onder andere vrijetijdsbestedingen. 
 
Verschillende jaren kon ik met ouders bespreken dat hun kind ook in de vakanties  
nuttige activiteiten zou moeten beleven. Dit begon vaak met activiteiten voor een dag via 
de speelpleinen van Kindervreugd. Op termijn werden meer en meer ouders geprikkeld 
om ook de vakantiekampen van Kindervreugd een kans te geven. Van zodra de ouders 
wisten dat hun kind er bekende gezichten zou tegenkomen waren ze geneigd om toe te 
geven aan de interesse van de kinderen. De financiële mogelijkheden bleven echter al te 
vaak een struikelblok. De middelen van Diesterwegs hulpkas zorgden dat ook dat laatste 
struikelblok weg viel. 
 
De laatste jaren werd de situatie echter nog moeilijker. Veel families kwamen in onze 
school terecht met nauwelijks middelen. Deze waren ze kwijt geraakt in 
oorlogsgebieden, tijdens hun tocht naar België of op een andere manier. Daarnaast zijn 
er vaak nog problemen in deze gezinnen die ervoor zorgen dat het welbevinden van de 
kinderen achteruit gaat. 
 
Daarom zijn wij als school, maar ook als Kindervreugd, ontzettend blij met het project 
iedereen helemaal mee. 
Met dit project proberen we de verschillende drempels voor deze gezinnen uit te 
schakelen.  De school spant zich in om de ouders volledig en in detail op de hoogte te 
brengen en te begeleiden tot aan het vertrek, wij monitorren of leerlingen voldoende 
kledij en overige bagage hebben, of ze al dan niet op de locatie geraken.  
 
Diesterweg’s hulpkas komt tussen in de volledige deelnameprijs zodat de betrokken 
kinderen een volledige paas- en zomervakantie van het Kindervreugd aanbod kunnen 
genieten. Kindervreugd neemt de extra zorg op tijdens haar verblijven, indien nodig 
worden tijdens de activiteiten extra inspanningen gedaan om deze kinderen helemaal te 
betrekken. Tijdens de Kindervreugdkampen wordt steeds ingezet op 
persoonlijkheidsontwikkeling. Zo is het altijd de bedoeling dat Kindervreugd kinderen 
empowert en zo de tools in handen geeft om zichzelf sterk te ontwikkelen. 
 
Wij schreven als school de volgende voorwaarden uit, Deze checklist gebruiken we om 
het verschil te kunnen maken tussen een gewone tussenkomst van DWH of een opname 
in het project Iedereen helemaal mee. 
 
 
 



De volgende leerlingen komen in aanmerking: 
• De leerling verblijft in een gezin dat structureel in de armoede verkeerd 
• De leerling is illegaal in het land en de ouders beschikken niet over financiële 

middelen. 
• De leerling verblijft in een gezin met een acute probleemsituatie waar de leerling zo 

vaak als mogelijk moet worden uitgehaald in combinatie met structurele 
armoede. 

 
Binnen onze school zijn er slechts twee leerkrachten die volledig op de hoogte zijn, zij 
zijn dus procesverantwoordelijken en hanteren de voorwaarden bij hun beoordeling. 
In 2016 maakt Diesterweg 10000 euro vrij voor dit project. 
In de toekomst zou, wanneer DWH dat ziet zitten ook in scholen met een soortgelijke 
doelgroep procesverantwoordelijken kunnen worden gezocht.  
 
Ik kan zowel als leerkracht, maar ook als vrijwilliger van deze kinderen zeggen dat dit 
project echt een verschil maakt voor deze leerlingen. Niet alleen wordt de 
taalachterstand sneller weg gewerkt, ook het welbevinden gaat er enorm op vooruit. De 
kinderen moeten zich tijdens deze vakanties eens niet druk maken in de dagdagelijkse 
sleur die ze thuis beleven.  
Ze hebben een goede slaapplaats, ze krijgen meerdere volwaardige maaltijden per dag, 
de zorg en hygiëne tijdens het verblijf is soms iets waarvan ze thuis alleen maar kunnen 
dromen, maar ze hebben vooral de kans om zich sociaal beter te ontwikkelen en zich 
opnieuw een kind te voelen. Ze fleuren op bij de aandacht die ze krijgen. De interactie 
met deelnemers en vrijwilligers in een niet schoolse context zorgt voor een andere 
belevenis die de kinderen jarenlang onthouden.  
 
Al de kinderen die via dit project de mogelijkheid hadden om een volledige 
zomervakantie op initiatieven van Kindervreugd door te brengen, stonden anders in het 
leven op 1 september. Ze waren enthousiaster dan ooit te voren. Ze voelden zich zelf 
zekerder en hadden geen moeite om over hun ervaringen te vertellen. Nu de paas- en 
zomervakantie dichterbij komen bespreken we opnieuw de verschillende initiatieven 
van Kindervreugd met de kinderen. Eén voor één zijn deze kinderen dol enthousiast 
over de belevenissen van vorig jaar. Eén voor één willen zij opnieuw het gevoel hebben 
dat ze iets zinvol hebben gedaan tijdens de vakantie.  Ze willen verder groeien als 
persoon binnen deze maatschappij.  
 
Vorige zomervakantie heb ik zelf het geluk gehad papa te worden van een prachtige 
dochter. De voorbije maanden is me nog maar eens duidelijk geworden dat een gelukkig 
kind zich beter kan ontwikkelen. Door jullie steun krijgen verschillende kinderen de 
kans om gelukkiger door het leven te gaan. En daar wil ik jullie ontzettend hard voor 
bedanken. Want is dat niet wat we allemaal willen, dat een kind gelukkig is. 
 
Bedankt 
 
 
 
 


