
 

 
een initiatief van Mechelse katholieke basisscholen en parochies


Dit is Sam. Sam is een jongen, of misschien een meisje… Samir 
of Samuel, Samantha of Sammy. Eén van de vele Mechelse 
kinderen die elke dag naar school gaan in een basisschool in de 
buurt. 

Sam is bijzonder. Zoals elk kind. Maar het loopt bij Sam niet altijd 
van een leien dakje: wel eens het huiswerk vergeten, geregeld te 
laat komen op school, af en toe betrokken in een conflict, en nog 
veel meer van dat… 
Soms is Sam boos en bedroefd tegelijkertijd. Sam krijgt al eens 
op z’n donder van de juf. Huiswerk maken kon niet, omdat hij op 
de broertjes of zusjes moest passen. En die lege brooddoos in de 
school, dat kwam omdat de kasten thuis leeg waren. Dat is toch 
de schuld van Sam niet? 
Sams ouders weten het soms ook niet meer. Ze kunnen 
nauwelijks hun eigen zaken beredderen, er zijn al zorgen genoeg. 
Sam moet zijn plan maar leren trekken.


———————————————————————————————————————


Zoals Sam zijn er wel wat kinderen op onze Mechelse basisscholen. Ze kunnen een extra duwtje 
in de rug en een warme knuffel meer dan gebruiken.  Samen kunnen we zorg dragen voor Sam!


Er gebeurt al heel wat op onze basisscholen: hulp door grootouders bij het lezen, een beurs die 
georganiseerd wordt om geld in te zamelen voor een solidariteitsfonds, (winter)kleding die 
verzameld en verdeeld wordt voor wie het nodig heeft…


Ben je geïnteresseerd of misschien wil jij wel een handje toesteken? 


Dan ben je van harte welkom op één van de twee kennismakingsmomenten!  
Bij een koffie en koekje stelt elke school haar werking voor en doet voorstellen waar er hulp ge-
boden kan worden. Eénmalig of regelmatig, in concrete actie of eerder in het bedenken van 
nieuwe initiatieven… Dat gebeurt op maat. Dank alvast voor je vrijwillige inzet!


Vrijdag 08/12/2017  
van 13:30 tot max 15:30 

Deelnemende scholen:  
 

De Vlieger  
Sint-Pieter  

Sint-Rombout 

Vrijdag 15/12/2017  
van 13:30 tot max 15:30 

Deelnemende scholen:  

De Ark  
De Ham 
De Parel 

Don Bosco  
De Sprankel 
De Vlinder 
Scheppers 

Sint-Jozef Coloma  
Sint-Lambertus 

Sint-Niklaas 
Sint-Pieter 

Sint-Rombout  
Ursulinen

SAMEN voor SAM



Contactgegevens deelnemende scholen

• De Vlieger (1)  
015 27 26 75  
info@vbheffen.be  

• Sint-Niklaas (2)  
015 27 78 96  
directeur@sintniklaasschool.be  

• De Ark (3)  
015 27 15 10  
directie@vbsdeark.be 

• Don Bosco (4)  
015 21 08 31  
directeur@donbosco-mechelen.be  

• Sint-Pieter (5)  
015 55 76 27  
info@st-pietersschool.be 

• De Vlinder (6)  
015 21 99 30  
directie@bubaodevlinder.be  

• De Sprankel (7)  
015 20 25 38  
directie@buodesprankel.be 

• Sint-Lambertus (8)  
015 41 95 94  
school@sint-lambertusschool.be 

• Sint-Rombout (9)  
015 20 24 10  
directie@src-veemarkt.be 

• Scheppers (10)  
015 28 79 10  
inge.vekemans@scheppers-mechelen.be 

• De Ham (11)  
015 20 50 85  
info@basisschooldeham.be  

• Ursulinen (12)  
015 28 84 41  
info@umbasis.be 

• De Parel (13)  
015 41 57 63  
info@deparel.eu 

• Sint-Jozef Coloma (14)  
015 41 68 65  
directie@coloma.be  

Kennismakingsdagen 
Vrijdag 08/12/2017 

van 13:30 tot max 15:30 

Vrijdag 15/12/2017  
van 13:30 tot max 15:30 
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Inschrijven is niet noodzakelijk, maar mag door te bellen of te mailen naar de school. 

mailto:directie@src-veemarkt.be
mailto:inge.vekemans@scheppers-mechelen.be
mailto:info@basisschooldeham.be
mailto:info@umbasis.be
mailto:info@deparel.eu
mailto:directie@coloma.be
mailto:info@vbheffen.be
mailto:directeur@sintniklaasschool.be
mailto:directie@vbsdeark.be
mailto:directeur@donbosco-mechelen.be
mailto:info@st-pietersschool.be
mailto:directie@bubaodevlinder.be
mailto:directie@buodesprankel.be
mailto:school@sint-lambertusschool.be
mailto:info@vbheffen.be
mailto:directeur@sintniklaasschool.be
mailto:directie@vbsdeark.be
mailto:directeur@donbosco-mechelen.be
mailto:info@st-pietersschool.be
mailto:directie@bubaodevlinder.be
mailto:directie@buodesprankel.be
mailto:school@sint-lambertusschool.be
mailto:directie@src-veemarkt.be
mailto:inge.vekemans@scheppers-mechelen.be
mailto:info@basisschooldeham.be
mailto:info@umbasis.be
mailto:info@deparel.eu
mailto:directie@coloma.be

