Lieve Slegersfonds
Wat is dit fonds precies ?
Het Lieve Slegersfonds is opgericht om de nagedachtenis aan juf Lieve
Slegers in stand te houden. Juf Lieve was de juffrouw van het 6 de lj A
hier in onze school en overleed op 20 januari 2006. Zij is ook de
moeder van oud-leerlingen Sander, Stijn en Eline Haerkens.
Aangezien wij haar niet willen vergeten, werd samen met een aantal
mensen dit fonds opgericht. Tot 2014 werd elk jaar een “Lieve
Slegersprijs” uitgereikt.
Deze prijs werd via nominaties en door de leerlingenraad toegekend
aan een leerling, groepje leerlingen, ouder(s) of leerkracht(en) die zich in het voorbije
schooljaar op positieve wijze had(den) onderscheiden. De laureaat mocht een goed doel
uitkiezen waaraan het fonds dan een bedrag overmaakte.
Vanaf 2015 wordt geen “prijs” meer uitgereikt, maar wordt via nominaties een goed doel
gekozen door de leerlingenraad. De bekendmaking van het goed doel gebeurt steeds bij het
schoolfeest. Het fonds maakt dan ook het bedrag bekend dat geschonken wordt aan het
goede doel.
Laureaat 2008: Reinild Vanden Bosch (lees-, soep- en kriebeloma + brigadier)
Laureaat 2009: Daniëlle Hagenbeek (Kriebelteam)
Laureaat 2010: Arlette Mateussen (kinderverzorgster)
Laureaat 2011: Het kinderkoor
Laureaat 2012: Frans en Magda Vrijsen – De Houwer (schoolbusje)
Laureaat 2013: de groep leesouders
Laureaat 2014: de verkeersbrigadiers
Goed doel 2015: Supertess
Goed doel 2016: de speelkamer AZ Turnhout
Goed doel 2017: Vlaamse Coeliakievereniging
Goed doel 2018: Greenpeace
Goed doel 2019: VZW Veeweyde Dierenasiel Weelde
Goed doel 2020: niet toegekend ivm COVID-19
Goed doel 2021: Maud & Vic Foundation
Goed doel 2022: De Speelbabbel (gemeente Ravels)

Extra fondsen:
Momenteel staat er een vast bedrag op de spaarrekening van het fonds. Maar iedereen
mag hierop een vrijwillige storting doen om zo het bedrag/kapitaal te verhogen en zo ook
te zorgen voor hoger weg te schenken bedrag aan een goed doel. Op het volgende
rekeningnummer mag u steeds kleine of grote bedragen storten: 743-0411371-08 t.a.v. het
Lieve Slegersfonds.
Zo werd er ook een collectebus tijdens het eetfestijn geplaatst om zo het fonds aan te
vullen. Ook tijdens het schoolfeest zullen enkele kinderen van de leerlingenraad rond
gaan met deze collectebus en hopen op uw bijdrage. Alvast dank voor uw gift.

