Berendrecht, 11 maart 2019

Beste ouders,
Onze school heeft een jarenlange traditie om
tijdens de vastenperiode projecten op te
zetten ten voordele van een goed doel. Soms
steunden we een actie dichtbij huis of
zochten we een project in een Derde
Wereldland. Dit jaar zetten we een actie op
touw ten voordele van de organisatie
‘POLDERHART’. We leggen hieronder verder
uit...

De huishuur voor het pand werd betaald door
het district en de rest kwam van schenkingen
en subsidies. Men ging zelf op zoek naar
winkelinrichting, bv. bij tweedehandszaken.
Na 3 jaar was de ruilwinkel een begrip in
Berendrecht en omstreken en had men een
trouw cliënteel opgebouwd. Er waren jonge
gezinnen, zelfs van Deurne, die met de bus
kwamen om te kijken wat ze konden
gebruiken.

Op 30 maart 2018 sloten de vrijwilligers van
ruilwinkel ‘t Polderhart’ noodgedwongen de
deuren.
Drie jaar eerder werd deze winkel opgericht
door Anja Imbert en Annick Kersten in het
leegstaand pand van B-Post. Beiden waren al
een tijd bezig met armoedeproblematiek en
zo werden het 2 vliegen in één klap. De
ruilwinkel werd een enorm succes en een
begrip in ons polderdorp. Wie het financieel
niet breed had, kon hier terecht voor kleding,
speelgoed en allerlei spulletjes voor baby’s en
kinderen tot 16 jaar.

De vrijwilligers waren er dan ook het hart van
in dat het huurcontract van hun locatie werd
opgezegd en ze plots op straat stonden. Ze
hadden door de jaren het vertrouwen
gewonnen van heel veel mensen die het
moeilijk hebben en weet: de situatie van deze
mensen is soms schrijnend. Sommigen gingen
naar ‘Moeders voor Moeders’ voor een
voedselpakket en konden in de ruilwinkel
terecht voor kledij en speelgoed. Dat viel nu
plots weg voor hen en dat doet heel veel pijn.

Annick Kersten bleef niet bij de pakken zitten
en Polderhart kreeg een vervolg :
● De actie ‘Sint voor ieder kind’ mocht op
massale steun rekenen.
● Kerst en Nieuwjaar werd een inzamelperiode voor voeding en
verzorgingsproducten en er werden ook
enkele feestmaaltijden gesponsord.
● Snoepzakjesverkoop in juli en augustus:
Met de opbrengst kunnen ook weer
kinderen uit ons district aan
vrijetijdsbesteding doen (scouts,
voetbal,...)
Uit al deze acties werd ‘Polderhart, sociaal
meldpunt’ geboren.
Via de solidariteit van velen wil ‘Polderhart’
het verschil maken voor kinderen die in een
moeilijke financiële situatie leven. Dit gaat

van ontspanning tot medische kosten tot
schoolbenodigdheden in samenspraak met
scholen, sociaal assistenten, OCMW,...
‘Polderhart’ organiseert inzamelacties en
krijgt ook steun van lokale middenstanders,
van bedrijven maar ook van gewone burgers
uit ons polderdistrict. De initiatiefnemers
blijven verbaasd over de grote solidariteit die
er in onze polderdorpen leeft waarbij ook
Stabroek en Hoevenen niet vergeten mag
worden, want ook daar is men actief.
Iedereen die hulp nodig heeft, mag hulp
verwachten. Dat kunnen éénoudergezinnen
zijn of gezinnen die van een leefloon of een
uitkering moeten leven. Er wordt alleen
geholpen, nooit geoordeeld en de privacy
wordt altijd optimaal gerespecteerd.

VASTENACTIE DE BRENNE
Om als school een financiële bijdrage te kunnen leveren, loopt er tijdens de vastenperiode een
geldinzamelingsactie in de vorm van een sponsortocht zoals wij die ook reeds in het verleden
organiseerden. Uw kind kreeg vandaag zijn sponsorkaart mee. Weet overigens dat alles volledig
vrijblijvend is. In de laatste vastenweek wandelen we dan door Berendrecht in het kader van
“POLDERHART”
Annick Kersten (onze juf van de voor- en nabewaking en de grote bezieler van het sociaal
project) is onze contactpersoon.
Tijdens de vastenperiode zijn er verder tal van activiteiten voor
onze kinderen : bezinningsmomenten, boeteviering,
hongermaaltijd, vastenvoettocht,...
Dit jaar worden ouders en grootouders weer uitgenodigd om deel
te nemen aan de vastenvoettocht, dit op vrijdagnamiddag 5 april
2019. (hierover wordt u later nog bericht)

Wij hopen dat u zich samen met ons in dit
vastenproject kunt inleven.
 Met vriendelijke groeten
Directie en leerkrachten

