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                              Nieuwsbrief februari 2020 

 
Tussenkomsten januari - december 2019 
Tijdens het kalenderjaar 2019 verleende Diesterweg’s Hulpkas vzw financiële steun aan 737 
leerlingen van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen. Hiermee overtreffen we ons aantal van 550 
leerlingen in 2018! 
De totale som die hieraan besteed werd bedraagt 59.443 euro … dit is bijna 15.000 euro meer dan 
vorig jaar … 
Dit betekent dat de directies, de zorgcoördinatoren, de leerkrachten, de leerlingbegeleiding, de 
sociale dienst, de weg steeds beter de weg weten te vinden naar onze vzw … maar ook: dat de 
armoede en de nood aan steun almaar toenemen … 
 
Meer details over de aard van de tussenkomsten, de verdeling ervan over de onderwijsniveaus en de 
evolutie van de aanvragen in de tijd, kan je terugvinden op onze website, onder de rubriek 
“cijfermateriaal”. 
 
 

Stedelijk Onderwijs Quiz 
De Stedelijk Onderwijs Quiz, die plaatshad op 29 november 2019, bracht maar liefst 3791 euro op! 
Deze aardige som wordt mooi verdeeld tussen Diesterweg’s Hulpkas en Het Kledingwerk. 
Onze oprechte dank gaat dan ook uit naar al de personeelsleden die belangeloos en anoniem zoveel 
inspanningen leveren! 
 
 

Aanvragen tussenkomst vakantiewerking GEKKOO 
Een aanvraag voor een tussenkomst voor de vakantiewerking GEKKOO kan rechtstreeks via onze vzw 
ingediend worden: zie hiervoor onze website of contacteer via email info@diesterwegshulpkas.be 
 
 

Jaarlijkse Feestzitting 
Op zaterdag 28 maart 2020 heeft onze jaarlijkse feestzitting plaats in het Felix Pakhuis. 
Een uitnodiging met alle praktische info volgt binnenkort. 
Hou de datum vrij! 
 
 

Lidgelden en giften 
Jaar na jaar blijkt hoe afhankelijk wij zijn en blijven van solidariteit om onze werking te kunnen blijven 
afstemmen op de noden. Gelukkig zien we het aandeel aan lidgelden en giften echt groeien!  
Wij hopen dat we in de toekomst op jullie zullen kunnen blijven rekenen!  
 

Alle info over onze werking: www.diesterwegshulpkas.be 
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