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Toename van het aantal tussenkomsten! 
 
Begin 2018 maakten we de definitieve balans op van het voorbije schooljaar 2016-17. 
Het aantal leerlingen dat we financieel ondersteunden steeg met 293 eenheden: van 674 
leerlingen in 2015-16 naar 967 leerlingen in 2016-17! 
Dit betekent uiteraard dat ook de totale som van de financiële tussenkomsten toenam, en 
dit met iets meer dan 25.000 euro … 
We merken dat deze trend zich ook dit schooljaar voortzet … 

 
 

Succes van de Warmste Week 
 
Maar ook het solidariteitsgevoel groeit jaar na jaar bij het personeel, bij de 
ouderverenigingen van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen en bij hun sympathisanten … 
Kijk maar naar het resultaat van hun acties: in december 2017 werd een totale som 
bijeengebracht van 13.825 euro! 
Dit is een deugddoende financiële injectie, die ons in staat stelt nog beter tegemoet te 
komen aan de vele vragen om steun. Onze oprechte dank hiervoor! 

 
 
Elektronische betalingen 
 
Het is zover! Zodra de administratieve procedure afgerond is – en dat is zeer binnenkort – 
schakelen we over op PC-banking. 
Geen tijdrovende papieren overschrijvingen meer: de tijd van het handmatig invullen en 
registreren is voorbij. 
Gekoppeld aan de elektronische aanvragen via email, zal het dus allemaal sneller en 

efficiënter gaan! 

 

Jaarlijkse feestzitting van Diesterweg’s Hulpkas 

Noteer nu alvast de datum: zaterdag 28 april, 14u00. 
We breken voorlopig met de traditie van de locatie in het Stadhuis en ontvangen onze 
gasten dit jaar in het Felix Pakhuis, Godefriduskaai 30, 2000 Antwerpen. 
 
 

      Diesterweg's Hulpkas 

v.z.w. 
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Ook de feestzitting zelf wordt in een nieuw kleedje gestoken! 
Het betoog van onze sprekers – onder wie Dhr. Guy Bultinck - voorzitter van de Koninklijke 
Liefdadige Instelling “Het Kledingwerk” - wordt opgeluisterd met muzikale intermezzo’s, 
verzorgd door Krissie de Waard (piano) en Jan Schaeken (saxofoon). 

 
 
Samenstelling Raad van Bestuur 

 
Dhr. Tom Verlent en Mevr. Brigitte Goeyvaerts verlieten onze Raad van Bestuur. 
Als nieuw lid verwelkomen we Mevr. Gwen Pycke, lerares Stedelijk Lyceum Lamorinière. 
 

 
Lid worden = een kind steunen 
 
Lid van Diesterweg’s Hulpkas kan je reeds worden door het storten van een luttele 5 euro … 
Met 10 euro word je steunend lid … 
De individuele, persoonlijke solidariteit van elk personeelslid van ons onderwijs blijft de 
levenskracht van onze werking … 
 
Kijk vlug in de bijlage hoe het moet, stuur ze door aan de collega’s en hang ze ook meteen 
aan het prikbord in de lerarenkamer! 
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