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Beste collega,
Eerst en vooral: warme dank aan alle collega’s en sympathisanten die de steunbijdrage voor
2020 hebben gestort. Wees ervan overtuigd dat ze nuttig gebruikt wordt!
Aan wie nog niet in de gelegenheid was om een steentje bij te dragen: het kan nog!
Onderaan deze brief vindt u de gegevens om ook uw storting te doen.
Uw bijdragen stellen ons in staat om met volle kracht verder te werken aan de doelstellingen
van onze vzw, nl. bij te dragen in de schoolkosten, om zo de Antwerpse schooljeugd de grootst
mogelijke slaagkans te bieden.
Die werking is alleen mogelijk dank zij de giften van onze leden en sympathisanten.
Wij beleven bizarre tijden!
Grijpt de pandemie die onze maatschappij nu al maanden in zijn greep heeft, in belangrijke
mate in op ons gedrag en onze manier van leven, voor kwetsbare gezinnen en hun kinderen
heeft zij werkelijk desastreuze gevolgen!
Niet alleen blijkt de kinderarmoede onverhoeds snel toe te nemen, als gevolg van de
coronacrisis, ook de mogelijkheden van kansarme kinderen om deel te nemen aan het nu fel
toegenomen en onontkoombare digitale leerproces staan onder grote druk.
Het is al niet eenvoudig om schooltaken via laptop of PC te moeten doen, als die dan ook nog
moet worden gedeeld met andere familieleden wordt het een heel moeilijke en lastige, zo niet
onmogelijke, opdracht…
Ook Diesterweg’s Hulpkas ontsnapt niet aan de gewijzigde omstandigheden: de COVID19 maatregelen brengen voor veel gezinnen extra uitgaven met zich mee, en die vergen
extra steun!
De laatste weken bereiken er ons vragen die buiten de gewone, reguliere werking blijken
te vallen. Vanzelfsprekend worden ook die met de gebruikelijke empathie en flexibiliteit
behandeld.
Ook in deze Coronatijd blijft de Hulpkas voortwerken, in een andere setting weliswaar: zo
spelen alle contacten met de scholen en tussen bestuursleden onderling zich nu voornamelijk af
via het internet of de telefoon.
Uw steun is dan ook, meer dan welkom, meer dan ooit!
Onze dank, in naam van de schoolgaande jeugd van de Antwerpse stedelijke scholen.
Zorg goed voor uzelf en voor elkaar!
Ferre Van Besauw
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