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Nieuwsbrief januari 2019

Tussenkomsten januari – december 2018
Tijdens het kalenderjaar 2018 verleende onze vzw financiële hulp aan 550 leerlingen van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen. De totale som die hieraan besteed werd bedraagt 44.550 euro.
Meer details over de aard van de tussenkomsten, de verdeling over de onderwijsniveaus en de evolutie van de aanvragen in de tijd kan je terugvinden op de website, onder de rubriek “cijfermateriaal”.

Warmste week
Elke eindejaarsperiode zijn we supergelukkig met de financiële steun die we steeds weer krijgen van
sympathiserende organisaties. Wat een bewijs van solidariteit!
Voorlopig gaat onze dank alweer naar de Junior Ladiesploeg Braxgata Hockeyclub en naar het personeel van het Stedelijk Onderwijs, dat ook dit jaar een Quiz ten voordele van onze v.z.w. organiseerde.
De Koning Boudewijnstichting zal ons kortelings de namen van eventuele andere sponsors meedelen.

Overlijden Guy Commerman
Guy Commerman, leraar op rust aan het Stedelijk Onderwijs Antwerpen, overleed op 10 januari
2019.
In plaats van bloemen en/of kransen werd door de nabestaanden een gift voor Diesterweg’s Hulpkas
voorgesteld … onze oprechte dank voor dit mooie gebaar …

De Slimste school van ‘t Stad
De Quiz “De Slimste school van ‘t Stad” – opbrenst ten voordele van Diesterweg’ Hulpkas v.z.w. –
Had plaats op 7 december 2018.
En de winnaar was voor: Encora NT2 ! Voor de derde keer op rij wonnen ze de “Wisselbeker” en mogen ze de trofee definitief behouden.
De ploeg van Diesterweg eindigde op een eervolle elfde plaats.

Maak bij een aanvraag steeds gebruik van het aanvraagformulier op de website!
Je kan het gepaste aanvraagformulier opslagen, digitaal invullen, en via email opsturen.
Het bespaart je de tijdrovende procedure van afdrukken, invullen, scannen en opsturen!

En zoals steeds: vergeet niet onze website te raadplegen!
Je vindt er alle nodige informatie die je nodig hebt om een geldige aanvraag te doen.
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