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Nieuwsbrief december 2020 
December 2020.  
Al 9 maanden houdt Covid-19 ons allen in zijn greep. 
Jullie, het schoolpersoneel, liggen voortdurend in de vuurlinie van het virus.  
Telkens opnieuw moeten jullie flexibel inspelen op nieuwe maatregelen, op andere manieren van 
lesgeven. Met mondmasker. Met open vensters. Met een massa extra werk voor en na. 
En toch blijven jullie oog hebben voor leerlingen met problemen. Voor wie dreigt af te haken. Voor 
diegenen die het thuis moeilijk hebben. Voor die kinderen die door de pandemie nog minder 
kansen hebben. 
Daar doen we onze hoed voor af! Echt waar! 
Meer dan ooit willen we jullie inspanningen blijven ondersteunen en financiële hulp bieden, daar 
waar mogelijk en nodig.  
Jullie kennen intussen de weg: Diesterweg’s Hulpkas v.z.w. 
Wij werken door, wij laten jullie niet in de steek! 
 

Winterpakket: fleecedekentjes 
Op vraag van de sociale dienst van het C.L.B. financierden we de aankoop van 1000 fleecedekentjes, 
waarmee we leerlingen helpen de koude in de klas te trotseren. Afhankelijk van de behoefte zijn we 
bereid om een nieuwe lading te sponsoren. 
 

Toename van de kansarmoede 
Heel wat ouders zijn beroepshalve het slachtoffer van Covid-maatregelen zoals de lockdown. Het 
betekent niet alleen loonverlies, maar verhoogde kosten van verwarming, elektriciteit, vaak ook van 
kosten voor noodzakelijk internetverkeer. Vanzelfsprekend wreekt zich dat op andere uitgaven: 
kledij, gezonde voeding, schoolonkosten, therapieën …. Wij helpen graag waar nodig. 

 
Geen “Warmste Week”, wel een warm hart … 
Oprechte dank voor de vele giften die we reeds mochten ontvangen. Jullie steun maakt het ons 
mogelijk om efficiënt te blijven inspelen op vragen tot financiële tussenkomst.  
Maar: Covid zet een rem op de “Warmste Week”- evenementen … jammer … voor Diesterweg’s 
Hulpkas betekende het een welgekomen bron van inkomsten … 
Aarzel dus niet: stort het bedrag dat je met een warm hart gepland had op onze rekening, individueel 
of in team. 
 

Wij werken voort, online … 
Door de Covid-maatregelen kan ons bestuur niet lijfelijk samenkomen om te overleggen en is er 
niemand aanwezig op de maatschappelijke zetel. 
Maar we werken nog steeds ongestoord verder via e-mail, telefoon en internet-vergaderingen. 
Consulteer onze website, contacteer ons via info@diesterwegshulpkas.be of bij hoogdringendheid op 
het nummer : +32 468 33 44 43. 
 

Hou het gezond, hou het veilig: met z’n allen komen we hier door! 

Diesterweg’s Hulpkas vzw 
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