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Nieuwsbrief November 2021
Ja hoor, Diesterweg’s Hulpkas is nog steeds actief, zelfs meer dan ooit!
Hoewel we gedurende de voorbije maanden door de Covid-maatregelen niet lijfelijk konden samenkomen, bespraken we tweewekelijks de aanvragen voor tussenkomst. Met dank aan de videoconferenties!
Ondertussen is onze maatschappelijke zetel verhuisd naar “De Pit”, waar ook de ondersteunende
diensten van het Antwerps stedelijk onderwijs gevestigd zijn. Hier hebben dus nu onze bestuursvergaderingen plaats, opnieuw in mekaars “echte” aanwezigheid.
Het aantal aanvragen neemt steeds toe
Logischerwijze hadden we vorig schooljaar – ten gevolge van de Covid-beperkingen - minder aanvragen voor tussenkomst in de kosten van socio-culturele activiteiten en vakanties. De aanvragen voor
sociale steun en logopedie namen daarentegen sterk toe.
Het is pas november, maar we merken nu al dat de hulpvragen alleen maar in stijgende lijn gaan.
Wij proberen zo snel mogelijk op de bal te spelen en te helpen waar we kunnen.
U kan op ons blijven rekenen!
Steunverlening overstroming juli 2021
Solidariteit mag geen loos begrip zijn. Diesterweg’s Hulpkas ging dan ook in op de vraag om samen
met AGSO, Agora en het Koninklijk Kledingwerk een bedrag te storten voor noodlijdende scholen in
de getroffen Waalse gebieden.
Nieuwe bestemming voor Domein Diesterweg in Kalmthout
Lange jaren was Domein Diesterweg de uitvalsbasis van de “Speelpleinen” en “Openluchtklassen”
van de stad Antwerpen, later van “Speelpleinen Kalmthout” en Kalmthoutse jeugdverenigingen.
Sinds 2020 heeft de gemeente Kalmthout het domein overgenomen via een erfpacht van 35 jaar.
De gemeente maakt plannen voor een grondige renovatie van de gebouwen en kijkt na welke activiteiten in de toekomst zullen mogelijk zijn.
De klemtoon zal altijd liggen op sport, spel of onderwijs – hierdoor voldoet de gemeente Kalmthout
aan de voorwaarden die door Diesterweg’s Hulpkas werden vastgelegd bij de overdracht van het domein. Zie ook het artikel: “Meer Diesterweg voor Kalmthout” op onze website.
“Warmste Week”?
Vorig jaar was er geen sponsoring door evenementen via de Warmste Week … maar heel wat sympathisanten toonden hun warm hart door een storting op onze rekening …
We hopen dat we ook dit jaar kunnen rekenen op uw solidariteit, zodat we de nodige financiën kunnen vergaren om snel en efficiënt hulp te bieden aan diegenen die uit de schoolboot dreigen te vallen ….
Aarzel dus niet: stort het bedrag dat u reeds met een warm hart gepland had op onze rekening, individueel of in team.
IBAN: BE17 0000 0842 1721 – BIC: BPOTBEB1

Alle inlichtingen: www.diesterwegshulpkas.be of via info@diesterwegshulpkas.be

De werking van Diesterweg’s Hulpkas is niet altijd goed gekend!
De complexiteit van het onderwijsgebeuren, de instroom van nieuw en jong personeel in het stedelijk onderwijs, maken dat de werking van oude organisaties zoals de onze niet door alle onderwijsmensen gekend zijn … we proberen hieraan te werken.
Daarom vragen wij ook aan u: verspreid informatie over ons, consulteer onze website!
Contacteer ons via info@diesterwegshulpkas.be of bij hoogdringendheid op het nummer : +32 468
33 44 43.

Dossierbesprekingen
24 november, 15 december, 21 december, 19 januari.
Gelieve aanvragen voor tussenkomst voor semester 1, correct ingevuld (zie criteria op website),
naar info@diesterwegshulpkas.be ten laatste te willen opsturen op vrijdag 14 januari 2022.

Samen met u zorgen wij er voor dat onze leerlingen optimale onderwijskansen krijgen!

Alle inlichtingen: www.diesterwegshulpkas.be of via info@diesterwegshulpkas.be

