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Nieuwsbrief november 2017 

 
Beste directieleden, personeelsleden, sympathisanten, 
 
 
Jullie weten beter dan wie ook in welke schrijnende omstandigheden sommige van uw leerlingen 
groot moeten worden.  
 

In de periode juni tot september 2017 – 4 maanden! – verleende Diesterweg’s Hulpkas 
voor  +32.000 euro tussenkomsten. 
 
Het aantal leerlingen waarvan de ouders de schoolgebonden socio-culturele activiteiten of de vakan-
tieverblijven niet meer kunnen betalen blijft maar stijgen … 
Idem voor de sociale steun die we bieden om de schoolgerelateerde onkosten te kunnen dragen … 
We zijn twee maanden verder en de aanvragen voor tussenkomsten blijven toestromen … 
 
Onze v.z.w. biedt uiteraard financiële steun waar nodig en mogelijk. 
Dat kan alleen dankzij de financiële injecties die we van jullie allemaal krijgen. 
 
Lidgelden blijven onze sterkste steunpilaar. 
Dank aan al diegenen die dit jaar reeds spontaan hun steentje hebben bijgedragen! 
Mocht dit door omstandigheden nog niet gebeurd zijn: vergeet ons niet ... 

 
Tot onze immense tevredenheid – en met oprechte bewondering voor de inzet – hebben we verno-
men dat in het kader van de Warmste Week een aantal evenementen op til zijn … waarvan de op-
brengst in het voordeel is van Diesterweg’sHulpkas …. 
 

 

Meer hierover vinden jullie in onze volgende nieuwsbrief! 
 
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) 
 
 
Neem nu zeker een kijkje in de bijlage: een blik in de dagelijkse realiteit …. 
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Bijlage                                                                                                                                            
 
Enkele  verhalen over de dagelijkse leefwereld van heel wat Antwerpse jongeren. 
Een greep uit de honderden situatiebeschrijvingen die we maandelijks voorgelegd krijgen …  
we moeten geregeld even slikken … 

 
L. is 13 jaar; ze heeft twee broers: 16 en 12 jaar. Moeder is gescheiden; er is geen contact 
meer met vader. Moeder heeft een nieuwe vriend. Deze is voor een langere periode in ziekte-
verlof na een ongeval. Moeder werkt halftijds als kassierster. Zij is in schuldbemiddeling. 
De nieuwe vriend heeft een drankprobleem, waardoor er regelmatig heftige ruzies ontstaan 
en hij gewelddadig durft te worden. 
Het zou L. veel deugd doen om voor een langere periode mee te kunnen naar de vakantiever-
blijven, maar het geld ontbreekt. De school vraagt hiervoor tussenkomst. 
 
O. is 19 jaar. Hij is alleenstaand, huurt een studentenkamer.  
O. heeft zijn vader nooit gekend, moeder is 2 jaar geleden overleden aan kanker. Hij wordt 
ondersteund door zijn grootmoeder, die echter zelf leeft van een klein overlevingspensioen. 
Hij heeft een job in de horeca, om zijn onkosten te kunnen betalen. 
De school vraagt voor hem tussenkomst in de onkosten voor het materiaal dat nodig is in zijn 
opleiding voor kapper. 

 
K. is 11jaar, S. is 10 jaar; ze zijnde oudste meisjes in een gezin met 5 kinderen. De oudste zoon 
is omgekomen. 
Het gezin is 6 jaar geleden vanuit Afghanistan gevlucht en na heel wat omzwervingen in Bel-
gië aangekomen; zij hebben het statuut van politieke vluchteling. 
Vader heeft een tijdje in een tuinbedrijf gewerkt, is nu werkzoekende. Moeder is zwaar ziek 
geweest ten gevolge van complicaties bij een longontsteking en is nog steeds niet genezen. 
K. haar spraak lijdt geweldig onder de stand van haar tanden, zij heeft dringend tandcorrectie 
nodig en zou een brug moeten dragen. 
 
S. heeft dringend een bril nodig: zij is bijziend en zwaar astigmatisch.  
Vermits de ouders financieel amper het hoofd boven water kunnen houden, vraagt de school 
tussenkomst in deze onkosten … 

 
 
… Opgelet! 
 
Let op de termijnen voor aanvragen: einde van het eerste trimester!!  
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 email adres indien je vragen of twijfels hebt! 
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