
Iedereen mee 
op meerdaagse 
schooluitstap!

Personen, organisaties, bedrijven… die een 
personeelsfeest, verjaardagsfeest, happening… 
organiseren, kunnen de aanwezigen uitnodigen om 
te doneren voor ons project. Wie dat wenst, kan 
een voorstelling van het project krijgen voor de 
genodigden.

Oud Klooster DikkeleJeugdverblijf

Oud Klooster DikkeleJeugdverblijf

info       
Oud Klooster Dikkele
Brouwerijstraat 4
9630 Dikkele (Zwalm)
TEL 0473 68 56 28

Rekeningnummer steunfonds: 
BE26 8913 7419 8829

Hierop kan u ook nog bijkomende 
info vinden over ons steunfonds: 
www.oudkloosterdikkele.be

Wij danken u alvast voor uw steun en donatie

steunfonds 

VZW Oud Klooster te Dikkele (gemeente Zwalm) is een 
jeugdverblijf dat op 5 jaar tijd een vooraanstaande plaats 
heeft ingenomen door het koppelen van een up-to-date 
infrastructuur aan een gevarieerd aanbod van activiteiten 
voor klassen uit het lager onderwijs. Onze missie omvat 
het engagement dat alle kinderen kunnen deelnemen.



Vele scholen met een grote kansarme populatie 
kampen echter met budgettaire problemen en kunnen 
de kosten niet doorrekenen aan de ouders, maar 
kunnen deze ook zelf niet dragen.

Om iedere leerling van deze verruimende activiteiten 
te kunnen laten genieten, richten wij een steunfonds 
op. Dit steunfonds kan scholen helpen om iedere 
leerling, ongeacht uit welke socio-economische 
omgeving zij/hij komt, te laten deelnemen. Dit 
kan bv. via een korting op de verblijfskosten, de 
maaltijden of de activiteiten.

Uw bijdrage kan hierbij helpen!!!

Wie zijn wij en wat 
doen wij? 

Ons Jeugdverblijf Oud Klooster is gelegen in het 
landelijke en pittoreske Dikkele, een dorp in de 
Vlaamse Ardennen dat enerzijds rust biedt maar 
anderzijds stimuleert tot actieve en tegelijk 
ontspannende activiteiten in een gezonde omgeving.

Het doel van onze vzw is om meerdaagse verblijven 
voor schoolgaande kinderen - grotendeels uit het 
lagere onderwijs - in de beste omstandigheden te 
laten plaatsvinden.

Wij bieden een ruime keuze educatieve en tegelijk 
leuke activiteiten aan, zoals kunst-, kook-, 
geschiedenis- en STEM-klassen rond wetenschap en 
techniek. Onze ligging, midden een stukje ongerepte 
natuur, zorgt ervoor dat ook de vele buitenactiviteiten 
een verfrissend en gezond tussendoortje vormen.

Wat is het doel van ons 
steunfonds? 

Dankzij het steunfonds kunnen wij scholen - op 
basis van de SES (sociaaleconomische status) 
- een korting geven op de belangrijke kosten 
voor een kwalitatieve en verrijkende meerdaagse 
uitstap waaraan iedereen, zonder uitzondering, 
kan deelnemen. Het spreekt vanzelf dat ook de 
scholen zelf een bewijs moeten leveren dat zij via 
eigen initiatief bijkomende middelen trachten te 
verzamelen om hier en daar bij te springen. 

Ons steunfonds is dus slechts een ruggensteuntje en 
gebeurt niet op basis van het individuele kind maar 
op basis van de specifieke situatie van de school.

Mevrouw Mieke van Hecke en De heer Marijn Devalck  
nemen het meter- en peterschap op van het steun-
fonds.


