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SPES NOSTRA MET MOOI GEBAAR VOOR WZC

deze handelaars
wensen u
fijne feesten!!!

Kaartjesactie moet ouderen
warme kerstperiode bieden

Brugsesteenweg 155 - 8520 Kuurne - 056 35 51 57
info@vanderheerennico.be

Verkoop van nieuwe & jonge tweedehandswagens
Herstelling alle merken

WWW.VANDERHEERENNICO.BE

DB688548J0

Specialiteit : OPEL, VW, AUDI

HERENKAPSALON
STEFAAN
Open: 8-12u. en van 13.30-19u.
Enkel op afspraak
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DB313329K6

Kerkstraat 19 - 8520 Kuurne
Tel. 056717233

WENST ALLE LEZERS,
ADVERTEERDERS,
MEDEWERKERS
EN VERKOPERS
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Maakt 100m2 vloer hygienisch
schoon in 8 minuten
met slechts 1 liter water...
Autonomie van 80 minuten.
Voor vloeren van parket, laminaat, natuursteen, keramiek,
tegels, marmer, kurk, vinyl, ...
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“We staan ervoor bekend een
warme school te zijn”, vertelt Nathalie Adyns, leerkracht godsdienst, wiskunde en co-voorzitter
van de pastorale raad. “Verschillende goede doelen, zowel lokaal
als globaal, kunnen jaarlijks op de
inzet van onze leerlingen en ons
korps rekenen. Om het gemis in
samenhorigheid, verbondenheid
en warmte wat op te vangen, proberen we nu zoveel mogelijk
warmte uit te stralen vanuit onze
school. We kozen ervoor om in

Heirweg 35 - 8520 Kuurne
056 37 33 90 - www.luyckxdirk.be
VERKOOP - VERHUUR - SERVICE / tuin- en reinigingsmachines, herstellingen in eigen werkplaats
DB692631L0

deze moeilijke periode alle bewoners en personeelsleden van de
Kuurnse woon-zorgcentra een
persoonlijk kerstkaartje te bezorgen.”

EENZAME KERST
“We vonden het belangrijk om
onze leerlingen even te laten stilstaan bij een eenzame kerst en
wat dit voor deze mensen betekent. Ook het personeel vergeten
we uiteraard niet. We willen hen
bedanken voor hun extra tijd,

351 leerlingen uit het Spes Nostra
Kuurne uit het eerste- en tweede jaar
hebben samen 460 kerstkaartjes
geknutseld0. (foto BRU)

aandacht en zorgzaamheid voor
hun bewoners.”
In totaal werden 460 kerstkaartjes
handgemaakt door de leerlingen
en allemaal voorzien van een persoonlijk tekstje of wens binnenin.
Om ook het kerstgevoel optimaal
te laten doorsijpelen op de school
zelf zorgde de pastorale raad voor
kerstlichtjes op de speelplaats.
Het initiatief van Spes Nostra
werd alvast positief onthaald door
de twee woon-zorgcentra. De
kaartjes werden reeds geleverd
aan de woon-zorgcentra maar
konden nog niet worden verdeeld
omdat ze eerst nog een kleine
quarantaine moeten doorlopen
zodat alles veilig blijft. (BRU)

Kuurne werkt samen met
vrijwilligersplatform ‘Give a Day’
KUURNE De gemeente
Kuurne gaat in zee gaat
met het project ‘Give a
Day’, een matchingwebsite voor vrijwilligerswerk.
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KUURNE 223 bewoners en ongeveer even veel personeelsleden van de twee Kuurnse woon-zorgcentra
mogen weldra een kerstkaartje met een persoonlijke
boodschap verwachten. Hiervoor zorgen de 351 leerlingen van het eerste en tweede jaar van het Spes
Nostra.

Het online platform peilt eerst
naar de interesses van zijn gebruikers en brengt hen vervolgens
met elkaar in contact als er een
match is. Met de lancering van dit
digitaal vrijwilligersmatchingplatform wil de gemeente verbindend
werken en inwoners motiveren
om samen maatschappelijke uitdagingen aan te pakken via vrijwilligerswerk en vrijwillige inzet.
“Binnen onze gemeente hebben
we ontelbaar veel vrijwilligers”,
vertelt Bram Deloof, schepen van

Welzijn en Geluk. “Dit zijn niet
enkel gemeentelijke vrijwilligers,
maar ook mensen die zich individueel of via de vele verenigingen
inzetten voor een gemeente waar
het goed is om te wonen en te
(be)leven. Op het vlak van zorg,
welzijn, jeugd, sport, erfgoed, milieu, gemeenschapsvorming, cultuur, evenementen, diversiteit,...
worden veel initiatieven genomen waar de kracht in het vrijwilligerswerk ligt.”
“Dit platform moet de talrijke verenigingen de kans bieden om op
één centraal platform vacatures
voor vrijwilligers te plaatsen.
Daarnaast leert de Kuurnenaar
die vrijwilligerswerk wil doen het
aanbod op een zeer toegankelijke
manier kennen. Je kan je voorkeur ingeven en aangeven welke

verplaatsing je daarvoor wilt maken. Veel Kuurnenaren willen namelijk de handen uit de mouwen
steken en anderen vrijwillig helpen. Dit platform werkt in beide
richtingen: vanuit het aanbod,
maar ook vanuit de vrijwilliger die
zijn/haar voorkeur opgeeft, op
die manier wordt de ideale match
gezocht.”
De gemeente Kuurne lanceerde
alvast een eerste oproep naar verenigingen om zich te registreren.
Na het volgen van een online vorming waren er meteen 38 organisaties die zich op het platform registreerden.
Er kwamen al 11 zoekertjes online. Wie surft naar www.kuurne.
be/vrijwilligerswerk komt op de
nieuwe lokale vrijwilligerswebsite
van Kuurne terecht. (BRU)
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