Vastenactie De Brenne 2022
SOS Scholen voor Scholen vzw - Als het noodlot toeslaat, komen zij in beeld
Ook dit jaar zetten wij ons in voor onze medemens in nood tijdens de vastenperiode.
Tijdens de zomer van 2021 werden er
verschillende
dorpen
getroffen
door
de
verschrikkelijke overstromingen in het zuiden van
ons land. Ook verschillende lagere scholen
kwamen onder water te staan en hadden te maken
met hoge materiële schade.
Onze kinderen van De Brenne spaarden geld om
opnieuw leesboeken en kleuterboeken te kopen
voor kinderen van basisscholen daar ter plaatse.
Wij werken samen met de organisatie: “SOS
scholen voor scholen”. Dit is een erkende
vereniging. De vrijwilligers van deze organisatie
zijn allemaal onderwijzend personeel of
brandweerlui en weten zeer goed waar de nood
het hoogst is.
Indien u zelf eens een kijkje wilt nemen naar dit
geweldig initiatief, kan u surfen naar

www.sosscholenvoorscholen.com
Om als school een financiële bijdrage te kunnen
leveren, liep er tijdens de vastenperiode een
geldinzamelingsactie in de vorm van een
sponsortocht.
Uw kind kreeg in de week van 7 maart een
sponsorkaart mee. Weet overigens dat alles
volledig vrijblijvend is.

Jullie spaarden een geweldig
bedrag van € 4786,60!
De school zal hier bijpassen zodat we een heel mooi totaalbedrag van
aan deze organisatie.

€ 5000 kunnen schenken

Vrijdag 1 april wandelen we door Berendrecht in het kader van SOS scholenvoorscholen. Tijdens deze
laatste dag voor de vakantie beleven we nog een boeteviering voor de lagere school, een sobere
maaltijd met soep en brood en onze wandeltocht.
Voor we vertrekken wordt de symbolische cheque afgelezen en we zorgen dat het geld zo snel
mogelijk op de juiste rekening komt.
Wij hopen dat u zich samen met ons in dit vastenproject kon inleven.
Hartelijk dank aan alle kinderen en hun familie en vrienden die zich mee engageerden om dit project
tot een goed einde te brengen.

