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Beste ouders, 
Het is weer zover! We trekken onze stapschoenen aan en trekken met alle kinderen en leerkrachten 
doorheen het Melse platteland. Dit jaar steunen wij met de opbrengst van jullie sponsoring een viertal 
goede doelen, dichtbij of veraf. Ieder doel heeft een betrokkenheid via kinderen, ouders of leerkrachten 
van onze school. Hieronder vinden jullie een woordje uitleg over de 4 projecten.  

Sint-Lodewijk is een pionierinstelling voor personen met een motorische 
beperking in Vlaanderen. Hun missie is via kwaliteitsvol onderwijs en 
begeleiding de kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische 

beperking kansen bieden om zo zelfstandig mogelijk te worden en volwaardig deel te nemen aan onze 
samenleving. 
Alle kinderen genieten van schommelen. Maar een aangepaste 
schommel vinden voor kinderen met een motorische beperking is niet zo 
evident. Deze schommel moet niet alleen veilig zijn voor onze kinderen, 
maar moet hen ook geborgenheid kunnen bieden. Daarnaast moet deze 
schommel ook aan de nodige veiligheidsvoorschriften voor speeltuigen op 
de school voldoen. We vonden een antwoord op al deze wensen in deze 
schommel. 
Wij, kinderen en personeel van BuBaO Sint-Lodewijk Wetteren, willen 
jullie van harte danken om ons te helpen onze wens in vervulling te laten 
gaan!  

VZW SOGEHA is een vrijwilligersorganisatie die reeds 50 jaar 
vakantiekampen organiseert voor kansarme kinderen uit het Gentse en 
omstreken. 
Ieder jaar zijn er 3 kampen voor ongeveer een totaal van 180 kinderen tussen 
de 3 en 18 jaar. Kinderen die het thuis wat moeilijk hebben. Kinderen die in de 
vakantie anders geen mogelijkheid hebben om op vakantie te gaan (bvb.: een 
weekje aan zee, een dagje pretpark). 
Daar willen wij dan voor zorgen. Zodat ook deze kinderen op 1 september met 

vele spannende vakantieverhalen terug aan een nieuw schooljaar kunnen beginnen, net zoals vele 
klasgenootjes. Onze organisatie bekijkt met de ouders wat er financieel mogelijk is. De kampbijdrage 
is heel laagdrempelig of soms betalen de ouders niks. Ook bekijken wij de noden van het kind. Hebben 
zij voldoende kledij om mee te nemen op kamp? Hebben zij een slaapzak? Indien er tekorten zijn, 
vullen wij die aan. 
In 2019 bestaat de VZW 50 jaar, een feestjaar dus. We willen van dit feestjaar dan ook gebruik maken 
om onze kinderen op kamp iets “extra” te geven. Dankzij jullie zou dit mogelijk zijn. Met jullie steun 
zouden we graag de kinderen trakteren op een dagje Efteling deze zomer. Alvast bedankt voor jullie 
voetstappen! 
De vrijwilligers van VZW Sogeha 



In Oeganda is er schoolplicht, maar kinderen moeten zeer veel 
schoolgeld betalen om te mogen naar school gaan. Voor 
weeskinderen is dit meestal een onbegonnen zaak. Vaak gaan 
ze dan niet naar school en blijven dan de rest van hun leven in 
een armoedige, uitzichtloze situatie. Daarom bouwen wij in het 
dorp Butogota een school speciaal voor weeskinderen. Zij 
mogen bij ons gratis naar school komen. Van einde en ver 
komen deze lieverds afgezakt. 

Enkele jaren geleden zijn we met de bouw begonnen van 3 klassen. Deze zijn afgewerkt en in gebruik. 
De ruwbouw van deze klassen werd betaald met het sponsorgeld van de Sint-Vincentiusschool. 
Daarvoor zijn de weeskinderen en wijzelf heel dankbaar. 
Maar de school is een groot succes. Tot vorig jaar 
hadden we ongeveer 80 leerlingen. Nu zijn er 
ongeveer 150 kinderen. Het onderwijs is van hoge 
kwaliteit en ook andere kinderen willen naar onze 
school. Natuurlijk krijgen de weeskinderen voorrang. 
We hebben 4 noodklassen gebouwd, maar deze 
moeten natuurlijk vervangen worden door echte 
stenen klasgebouwen. Er is dus werk aan de winkel 
en daar zijn centjes voor nodig. We durven weer op jullie steun te rekenen. 
 

Spierziekten Vlaanderen is een Vlaamse vereniging voor 
mensen met een neuromusculaire aandoening waaronder ook 
mensen met CMT.   Voor CMT is er een specifieke 
diagnosegroep die bijeenkomsten organiseert, leden informeert en 
specifiek de medische ontwikkelingen opvolgt. 
De leeftijd waarop deze erfelijke ziekte de eerste symptomen geeft 
is sterk variërend maar vaak is dit vanaf de leeftijd van 8 jaar. 

Eerste problemen zijn veel struikelen, geen evenwichtsoefeningen kunnen doen, krampen, enz.  Vaak 
krijgen deze kinderen de titel ‘onhandig te zijn’, terwijl er een ernstige medische reden is. Door de 
zeldzaamheid van de aandoening wordt niet steeds onmiddellijk de juiste diagnose gesteld tot grote 
frustratie van de kinderen en de ouders.  De ziekte is progressief en kan gaan van moeilijk stappen tot 
het gebruik van een rolstoel.   
Er bestaan geen medicatie of behandelingen voor CMT. Kinébehandeling en enkele hulpmiddelen 
zoals aanpassingen aan de woning kunnen comfort verhogend werken.  . 
Op 20 oktober organiseren wij onze nationale CMT dag, waarbij alle mensen met CMT worden op 
uitgenodigd. Tijdens deze dag staan we stil bij het wetenschappelijk onderzoek, waaronder ook het 
genetisch luik, dit  is voor veel ouders van groot belang. Verder geven we uitleg over de 
vervoersmogelijkheden voor mensen met een beperking, waaronder ook het schoolverkeer en kunnen 
mensen met al hun vragen terecht bij de diagnoseverantwoordelijke. Voor deze dag, maar ook voor 
andere uitstappen naar bijvoorbeeld pretparken of dierentuinen met kinderen zijn de giften vanuit 
de sponsortocht zeer welkom! 


