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In deze nieuwsbrief geen nieuws over onze studenten. Actie op het terrein herbegint in 

december. Dan krijgen we de schoolresultaten van 2013, de laatste betaalbewijsjes, 

nieuwjaarsbrieven vanuit Masaka en Nairobi, budgetten voor het nieuwe jaar, sturen we centen 

voor het nieuwe schooljaar en beantwoorden brieven.    

Wel hebben we  wat nieuws over  activiteiten in Belgische scholen, en twee belangrijke 

administratieve mededelingen: veranderingen in de raad van bestuur en verlenging van de 

erkenning als ‘instelling die fiscaal aftrekbare giften kan ontvangen’.  

 

Erkenning als ‘instelling die fiscaal aftrekbare giften kan ontvangen’ 

De huidige erkenning van School Aid als ‘instelling die fiscaal aftrekbare giften kan ontvangen’ 

loopt tot 31 december 2013. In maart dienden  we ons dossier in om verlenging aan te vragen. 

In juli werd de  boekhouding gecontroleerd door iemand van het ministerie van financiën. 

Omdat het over steun aan ontwikkelingslanden gaat, moest ons dossier goedgekeurd worden 

door het ministerie van buitenlandse zaken. In september beantwoordden we een lange lijst 

bijkomende vragen van het Directoraat Generaal Ontwikkelingssamenwerking. Begin november 

kregen we nieuws, van het ministerie van financiën opnieuw, dat een voorstel tot erkenning 

onderweg is naar het kabinet voor ondertekening door de minister. En op 28 november kregen 

we bevestiging van het kabinet en werd het getekend document op de post gedaan. De nieuwe 

erkenning loopt dan van 1 januari 2014 tot eind 2019.  

  

Veranderingen in de raad van bestuur 

Lieve Vanackere en Siska Waelkens, die bestuurslid waren vanaf het begin van de vzw, werden 

op 1 november vervangen door Daisy Verheyden en Maarten Waelkens.  Lieve was 

penningmeester, en nam de laatste jaren eigenlijk de hele organisatie van School Aid op zich. Zij 

wordt opgevolgd door Maarten, die School Aid ook goed kent. Hij werkte in 2007 mee aan het 

voorbereiden van het dossier voor ‘erkenning als instelling die fiscaal aftrekbare giften kan 

ontvangen’. Siska was secretaris, ook sinds het opstarten van de vzw. Haar vlotte pen was een 

precieuze bijdrage. Met een kleine verandering hier en daar tovert zij een tekst om in een 

brochure, blog of nieuwsbrief die je graag leest. Daisy werd lid van School Aid in 2004. Zij geeft 

les aan de Ursulinenschool in Mechelen. Zij zorgde ervoor dat leerlingen van die school de 

website van School Aid onderhouden.     



 

De website in een nieuw kleedje 

In oktober stelde ik School Aid voor aan de klas boekhouden-informatica die dit schooljaar voor 

de website zorgt. Een week later al kregen we een prototype voor een nieuwe look. Zij speelden 

verder op het motief van een bord met krijtjes, uitgevonden door een vorige klas. Misschien kan 

je eens kijken op http://schoolaid.ursulinenmechelen.be/. Maar er is wel nog werk aan. Ze zijn 

er nog volop mee bezig.  

 

Een actie voor School Aid van het Sint-Albertuscollege in Haasrode  

Van 18 tot 22 november 2013 deed de leerlingenraad van het Sint-Albertuscollege in Haasrode 

mee aan de Studio-Brusselactie "Music For Life". De hele week verkochten zij allerlei lekkers aan 

medeleerlingen en leraren, en iedereen kon ook tegen een kleine bijdrage een liedje aanvragen 

op de schoolradio. Dit jaar had Studio Brussel zelf geen goed doel voorgesteld voor "Music for 

Life", iedereen mocht onder hun merknaam acties organiseren voor een goed doel naar eigen 

keuze. Dank je wel, leerlingenraad, om voor School Aid te kiezen. 
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