
 

        Houthalen, 22 december 2021 

 

Betreft: goede doelactie ten voordele van een school in Tilff 

 

Beste ouder(s), 

 

Elk schooljaar willen de leerlingen van onze school zich engageren voor een goed doel.  

In samenspraak met onze leerlingen van de kinderraad kiezen we dit schooljaar ervoor 

om een school in Tilff te steunen. Deze lagere school werd afgelopen zomer extreem 

zwaar getroffen door de felle overstromingen die er huishielden. Deze ravage liet ons 

niet onberoerd.  

 

Samen met onze kinderen vinden we het belangrijk dat we met de opbrengsten van 

onze goede doelacties steeds kinderen een duwtje in de rug kunnen geven.  

 

Daarom hebben we contact opgenomen met dhr. Podgorski, directeur van een school in 

Tilff (Ecole Sainte-Marie, 146 Avenue Laboulle, 4130 Tilff). Mijnheer Podgorski was 

heel opgetogen met ons initiatief. Hij vertelde ons dat zijn school vooral nood had aan 

materieel omdat er heel veel verloren is gegaan bij de watersnood in juli. We spraken 

dan ook af dat we hem geen geld zullen sturen, maar dat we met onze opbrengst de 

gewenste spullen (BVB koelkast, laptop, materialen voor technieklessen,…) zelf zullen 

aankopen. Vanzelfsprekend zullen we dit gerief bij de handelaren in onze eigen buurt 

kopen. Daarna zullen we deze goederen persoonlijk gaan afgeven op deze school. 

 

Om geld in te zamelen voor deze school organiseren we de volgende activiteiten:  

- We bieden de leerlingen, tegen een eerlijke prijs, tijdens één middagmaal een 

kop heerlijke, vers gemaakte tomatensoep aan.  

- Tijdens één middagspeeltijd zullen onze leerlingen ook hot- dogs kunnen kopen.   

- Vrijblijvende bijdragen zijn natuurlijk ook altijd welkom! Er mag altijd geld 

overgemaakt worden op volgend rekeningnummer: BE 14 7370 4939 6483, met 

de mededeling “Ecole Saint- Marie” 

 

Later zal u via briefjes meer vernemen over de datums en de bestelmogelijkheden van 

onze acties.  

 

We hopen alvast op jullie steun en enthousiasme zodat ook deze actie weer een groot 

succes zal worden. 

 

                                                                                                                

 

https://www.esmt.be/
http://www.degriffel-hh.be/


Met deze campagne willen we niet enkel geld inzamelen. We willen met onze actie ook 

onze leerlingen en ouders sensibiliseren. We willen de kinderen bewustmaken van de 

problematieken die deze getroffen school dagelijks ervaart. 

 

 

Met warme groeten, 

 

De leerlingen 

De leerkrachten 

De directeur 

       

 

  


