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Nieuwsbrief januari - februari 2017
Een nieuw jaar, een nieuw begin ... maar wij gaan verder op de ingeslagen weg: de weg van samenwerking en solidariteit.
Wat kunnen we u, naast persoonlijk geluk, meer wensen dan scholen waar het voor leerlingen én
personeel goed toeven is, waar de inspanningen van de onderwijsgevenden beloond worden met de
best mogelijke leerresultaten, omdat elke leerling optimale leerkansen krijgt?
Diesterweg's Hulpkas blijft daar met hart en ziel voor ijveren, samen met u.

De Warmste Week - Music for Life

Aan allen, in naam van de leerlingen die we dankzij jullie uit de nood zullen kunnen helpen: onze
welgemeende dank !!
Onze moeilijkste opdracht is, elk jaar opnieuw: het vergaren van de centen om ons doel te kunnen
waarmaken ...
Wij zijn dan ook ongelooflijk blij met de opbrengsten van De Warmste Week en trots dat een aantal
organisaties ons als begunstigde hebben gekozen.
Niet alle weldoeners zijn ons momenteel bekend; wij wachten op de lijst die ons zal doorgespeeld
worden via de Koning Boudewijnstichting ... er blijken trouwens heel wat anonieme giften te zijn ...
Onderstaand lijstje is dus verre van volledig!



De Warmste Week: Kerstrommelmarkt, Stedelijk Lyceum Cadix
"Het Stedelijk Lyceum Cadix heeft vorig weekend een rommelmarkt georganiseerd in de
school. Dankzij de samenwerking met de organisatie "Goegekregen" werd dit een groot succes. Met veel plezier kan ik u vertellen dat we vandaag de opbrengst gestort hebben aan
Music for Life, ten voordele van Diesterweg’s Hulpkas.
We zijn er van overtuigd dat deze centjes goed terecht zullen komen."
Onwaarschijnlijk. Wat een inzet. Wat een resultaat. Hartverwarmend!
(Je kan de foto's van het evenement bekijken op de facebook-pagina van de school, dd 15 en 24
december 2016 !!)



De Warmste Week: Ladiesploeg Braxgata Hockeyclub Boom
"Met enige fierheid kunnen we u melden dat we met ons tornooi afgelopen donderdag een
zeer aanzienlijk bedrag bijeen hebben gekregen ten voordele van Diesterweg's Hulpkas!
Bovendien is een clublid, dat bij Telenet werkt, er in geslaagd er nog een mooie extra som aan
toe te voegen!"
Uit een onverwachte hoek ... Fijn toch dat we zulke enthousiaste sympathisanten hebben!
(Je kan de het evenement bekijken op de facebook-pagina van Braxgata, dd 12 december
2016 !!)
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De Warmste Week: Stedelijk Lyceum Lamorinière
"De 8 leerlingen van "7 specialiteiten" - restaurant van het Stedelijk Lyceum Lamorinière kregen voor het vak Project Algemene Vakken de opdracht: "organiseer een actie voor een
zelfgekozen goed doel". Uiteindelijk kozen ze klassikaal voor Diesterweg's Hulpkas omdat dit
voor kinderen van het Stedelijk Onderwijs is.
Het besluit kwam vrij snel: "aperitiefhapjes maken; zij maakten de nodige informatiebrieven
en affiches.
Ze gingen rond bij familie, leerkrachten, vrienden, het didactisch restaurant Mercator van
onze school, de burelen van "Het Anker" en "De Leerexpert".
De verkoop was een groot succes!.
MNM DJ Tom De Cock kwam langs en 2 leerlingen gingen samen met hem live op de radio."
Geweldig, toch! Leerlingen die zo'n inspanning leveren voor andere leerlingen .... dat is solidariteit!
(Je kan de foto's en filmpjes van het evenement bekijken op de facebook-pagina van de school,
dd 5 en 6 december 2016 !!)


De Warmste Week: Stedelijke basisschool De Kleurenboom, i.s.m. Muziek Academie
Ekeren organiseerde:
" Een Kerstconcert gezongen door leerlingen van de Kleurenboom i.s.m. met de Muziekacademie van Ekeren.
Samen met het koor onder begeleiding van meerdere muziekinstrumenten.
Als top act van het concert spelen de juffen van de school een nummer op de ukelele."
Dikke dankuwel aan iedereen die aan het concert een warme bijdrage heeft geschonken!
(Je kan de foto's en filmpjes van het evenement bekijken op de facebook-pagina van de school,
dd 24 december 2016 !!)



Jaarlijkse Statutaire Algemene Ledenvergadering
Op woensdag 22 februari 2017 heeft de Jaarlijkse Statutaire Algemene Ledenvergadering plaats
van onze vzw.
Hier wordt het jaarverslag voorgelezen en wordt de werking van de vzw geëvalueerd.
Het jaarverslag is nadien ter inzage op de website.



Jaaroverzicht inkomsten/uitgaven
Elk jaar maken we op het einde van het kalenderjaar de cijferbalans op van de uitgaven en inkomsten van het voorbije jaar.
Met een overzicht van onze uitgaven krijgen u en wij zicht op de noden van de kinderen, op het
soort en aantal tussenkomsten die gevraagd worden, op de achterliggende oorzaken van de problemen ...
Dit laat ons toe om onze werking gericht aan te passen aan de evoluerende omstandigheden.
Het overzicht van de inkomsten geeft u en ons een beeld van onze bronnen van inkomsten en
van de mate waarin en de wijze waarop wij als organisatie onze "sponsors" moeten blijven aanspreken, sensibiliseren, motiveren ...
Een overzicht van dit cijfermateriaal vind je in de loop van de maand februari op onze website bij
de rubriek "Publicaties" ---> "Cijfermateriaal"



Lidgelden en giften
Dank aan al diegenen die dit jaar reeds spontaan hun steentje hebben bijgedragen!
Mocht dit door omstandigheden nog niet gebeurd zijn: vergeet ons niet ...

_____________________________________________________________________________________________________
Diesterweg's Hulpkas
http://www.diesterwegshulpkas.be
03 233 35 99: woensdag en donderdag tussen 10u30 - 12u30
of
info@diesterwegshulpkas.be

Alle informatie over jaarlijks lidgeld (individueel of in team) of giften vind je terug op onze website!
Iedere gift mag rechtstreeks gestort worden op de zichtrekening.

info@diesterwegshulpkas.be
www.diesterwegshulpkas.be
Rekeningnummer: IBAN: BE17 0000 0842 1721)



Let op de termijnen voor aanvragen !
Opgelet! Verlies de termijnen voor het aanvragen van tussenkomsten niet uit het oog! (einde van
de maand en ten laatste einde van het trimester waarin de onkosten zich voordoen)
Alle info kan je terugvinden op onze website: www.diesterwegshulpkas.be ←
Aarzel niet om gebruik te maken van ons e-mail adres indien je vragen of twijfels hebt.



Nieuwsbrief via e-mail adres !!
De grote meerderheid van leden en sympathisanten krijgt de nieuwsbrieven en andere briefwisseling van onze v.z.w. via e-mail.
Aan een heel aantal personen wordt dit echter nog steeds per post bezorgd, omdat we niet beschikken over hun e-mail adres. Dit is echter een dure aangelegenheid en we trachten de administratieve kosten tot een minimum te beperken ...
We vragen dan ook vriendelijk maar dringend aan diegenen onder jullie die nog steeds onze correspondentie per post ontvangen, om ons hun e-mail adres te willen kenbaar maken door middel
van een eenvoudig berichtje op ons e-mail adres: info@diesterwegshulpkas.be. ←
Beschik je niet over een e-mail adres, dan blijven we uiteraard gebruik maken van uw postadres.
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