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Nieuwsbrief mei - juni  2017 

 
Beste directieleden, personeelsleden, sympathisanten, 
 
Het schooljaar is al een flink eind gevorderd … het moment om een tussentijdse balans op te 
maken, vinden we. 
 
Dacht je dat de tijd ons te snel af is? Gelijk heb je … 
Want, niet te geloven: het einde van het schooljaar dendert al op ons af ! 
Zo veel gepland, nog zo veel te realiseren … 
 
Hebben we de kinderarmoede de stad uitgeholpen? Neen … 
Alle statistieken, alle gesprekken met onderwijsmensen, alle signalen vertellen ons het tegendeel: 
armoede in de gezinnen neemt nog steeds toe … in de Antwerpse scholen worden jullie hier elke dag 
met je neus op gedrukt … 
 
Hebben we ons steentje bijgedragen om de jammerlijke gevolgen van dit onrecht op te vangen? 
Ja, een beetje … met de middelen die jullie en wij hebben. 
Iedereen doet zijn best. 
 
Kunnen we nog beter? Ja, zeker: door nog betere samenwerking, door wederzijdse efficiënte en vlot-
te communicatie. 
Wij zijn al een eind op weg … volgend schooljaar zetten we verdere stappen! 
 
 

 De wet van vraag en aanbod 
Je kan het napluizen in onze statistieken (op onze website): het soort financiële tussenkomst dat 
door jullie - de school - wordt gevraagd evolueert sterk. 
De behoefte aan sociale steun blijft ook dit schooljaar met stip op nummer één. 
Maar een absolute stijger is de vraag naar tussenkomst voor logopedie. 
Ondersteuning voor vakantieverblijven leek in een dalende trend, maar stagneert nu en stijgt weer 
lichtjes in bepaalde scholen … 
 
En wat we heel goed merken is dat, in heel wat scholen, het personeel zelf ongelooflijk creatieve 
oplossingen uit de hoed tovert om de noden van de kinderen te lenigen … dat dwingt respect af … 
 
 

 Het wondermiddel communicatie 
Wederzijdse beste bedoelingen.  

Vluchtigheid van mails.  
Gebrek aan tijd. 

Criteria. 
Procedures. 

Snel wisselend personeel. 
Wederzijdse onbekendheid …  
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Allemaal ingrediënten van menselijke communicatie: bron van afspraken, van helderheid, maar ook 
van … misverstanden … 
 
Wij denken helder en duidelijk te zijn … en toch … 
Scholen menen correct de procedures toe te passen … en toch … 
En toch lukt het niet altijd om de aanvragen snel en efficiënt af te handelen … 
 

 Een heldere, concrete, praktijkgerichte infosessie 
Als de start van het schooljaar achter de rug is, zo tegen eind september/begin oktober, dan lijkt het 
ons zinvol om een infosessie te plannen voor zorgcoördinatoren/directies/ …  
Heel concreet en praktijkgericht. 
Niet alleen om op jullie vragen en bekommernissen in te gaan, maar ook om uit te leggen waarom 
we per sé bepaalde zaken willen weten of net die documenten moeten hebben. 
En om misverstanden voor te zijn … 
 

  Informatiseren: een must 
De tijd van de geschreven aanvragen, papieren dossiers, brieven per post of per bode … het is voor-
bij.  
Schrift is soms moeilijk te ontcijferen, papier neemt plaats in, de post is duur en vraagt veel tijd … 
 
Elektronische dossiers en archivering, informatie-uitwisseling via e-mail, informatie opzoeken op 
websites … dat is nu aan de orde. 
Vandaar dat we aan elke school of sympathisant vragen om de elektronische weg te bewandelen: 

- Consulteer onze website voor informatie 
- Download de laatste versie van de aanvraagformulieren, vul in op pc en stuur ze ons op via e-

mail 
- Via dezelfde weg krijg je antwoorden en beslissingen meegedeeld 

 
En wees gerust: je mag ons natuurlijk ook opbellen. 
Ook wij doen dat naar jou toe. 
En indien je als sympathisant toch geen toegang hebt tot internet: dan doen we het toch nog via 
papier en post. 
 
 

 Let op:    Deadline 7 juli 2017 !!  
De raad van bestuur komt een laatste keer bijeen in de tweede week van juli. 
Aanvragen die uiterlijk 7 juli worden opgestuurd, worden tijdens deze laatste raad van bestuur van 
het schooljaar behandeld. 
Aanvragen die we na 7 juli  ontvangen, komen pas na de zomervakantie aan bod … 
 
Download de laatste versie van de aanvraagformulieren. 
Hierop staan ook meerdaagse uitstappen vermeld en vragen we je het rekeningnummer van je 
school in te vullen. 
 
 
En, last but not least … 
 

 Niets kan, zonder jullie steun … 
Dank aan al diegenen die dit jaar reeds spontaan hun steentje hebben bijgedragen! 
Mocht dit door omstandigheden nog niet gebeurd zijn: vergeet ons niet ... 

 
Alle informatie over jaarlijks lidgeld (individueel of in team) of giften vind je terug op onze website! 
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Iedere gift mag rechtstreeks gestort worden op de zichtrekening. 

 
info@diesterwegshulpkas.be 
www.diesterwegshulpkas.be 

Rekeningnummer: IBAN: BE17 0000 0842 1721) 
 

 
Alle leden van de raad van bestuur van Diesterweg’s Hulpkas wensen jullie een succesvol einde van 

het schooljaar en een fijne zomervakantie ! 
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