
MULTICULTUREEL PROJECT PAKISTAN 

Zoals aangekondigd in onze extra 
nieuwsbrief enige uitleg over ons 
vastenproject. We schenken dit 
jaar het geld van onze vastenactie 
en verkoop van pleisters aan  
“eurocomité vzw “  Werkgroep 
Kinderen helpen Kinderen “ 

Vanuit de betrokkenheid van en-
kele jongeren over het onrecht in 
de 3de wereld en de ongelijke ver-
deling tussen noord en zuid, ont-
stond na een uiteenzetting op school door een missionaris die kwam spreken over kinder-
slavernij op de steenovens in Pakistan, de uitdrukkelijke wens om de kinderarbeid daar in 
te perken. 
Doordat het aantal missionarissen sterk is afgenomen en ook omdat ze slechts af en toe 
in België zijn, groeide het idee om samen met deze jongeren in scholen te gaan praten 
over kinderarbeid in Pakistan. Zo ontstond de werkgroep Kinderen helpen Kinderen in 
1991. Naast een diareportage werden ook andere didactische elementen ingebouwd en 
werd een boeiende leerzame voormiddag aangeboden aan de kinderen van de tweede en 
derde graad in tal van Vlaamse scholen. 
In 1992 werd alles overkoepeld door een VZW die de naam Euro Comité kreeg. De na-
druk ligt vooral op het sensibiliseren van onze kinderen voor de problematiek van kinder-
arbeid van leeftijdsgenootjes in Pakistan maar er wordt ook aan de kinderen in België ge-
vraag om actief mee te helpen om de kinderen in Pakistan te helpen. Dit gebeurt, geheel 
op vrijwillige basis, door een geldinzameling aan de hand van de verkoop van wondpleis-
ters. 
Reeds meer dan 15 jaar kunnen er dankzij de inzet van de Belgische kinderen en leer-
krachten door Euro Comité klaslokalen met banken en stoelen, boeken, schrijfmateriaal, 
uniformen en ander didactisch materiaal aangekocht worden en leerkrachten betaald wor-
den. Dit alles komt ten goede van het missiesecretariaat Minderbroederscapucijnen te 
Antwerpen en in het bijzonder Lahore, Pakistan. 
Dit  jarenlange resultaat van animatie op scholen en het realiseren van de projecten kent 
een groot succes en dit kan alleen maar dankzij de prachtige inzet van directie, leerkrach-
ten en jongeren uit Vlaamse scholen en het gedreven enthousiasme van een groepje vrij-
willigers van Euro Comité die de animatie op scholen verzorgen ( het eurocomité).  

U krijgt per gezin  enkele wondpleisters mee naar huis om te verkopen. Deze verkoop in 
familie– en kennissenkring gebeurt op vrijwillige basis. U kan het geld aan de juf of mees-
ter geven.  Indien u geen wondpleisters wenst, geeft u ze natuurlijk terug aan de klastitula-
ris. Binnenbrengen van de pleisters of geld ten laatste vrijdag 30 maart 2012.  

Onze school steunt het project van Pater Pol uit Meeuwen- Gruidrode waarbij we vooral 
het internaat willen steunen zodat  kinderen hiernaartoe kunnen gaan. Pater Pol komt zelf 
de realisaties van zijn project  toelichten in Juni. 
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In dit nummer: 

Wist je dat : 

De schoolfoto-

graaf op 

maandag 14 

mei in de 

voormiddag 

komt. Er klas-

en individuele 

foto’s worden 

gemaakt. 

We op woens-

dag 25 april 

een pedagogi-

sche studie-

dag hebben. . 

Monique, onze 

secretaresse, op 

ouderschaps-

verlog gaat. 

Ann Baeten 

haar gaat ver-

vangen. 

 



Wo 21 maart : Jeugdboekenweek 1ste en 2de 

Do 22 maart: Nieuwe kleuters :  Inschrijfdag 

                       Jeugdboekenweek 3de en 4de 

Vr 23 maart: Project Augustinus ,                                     

                      6de leerjaar  NM                       

Wo 28 maart : Eucharistieviering 11.00u 

                        Iedereen welkom 

Do 29 maart : Sobere Maaltijd 

                        Jeugdboekenweek 5de en 6de   

Vr 30 maart : Kleutersportdag 

                       Eierenzoektocht 

Maand-kalender 
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SFEERBEELDEN 

 Paasvakantie 

 van maandag 2 april tot en  

          met zondag 15 april 

 

Denk eraan  

 

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG 

WOENSDAG  25 APRIL 2012 






