
 
 
Beste ouders, 
 
Zoals u wellicht ook al op TV of muuraffiches zal merken, voert de Damiaanactie al jarenlang 
wereldwijd, strijd tegen lepra en tuberculose en dit over de hele wereld. De campagne richt zich dit 
jaar  in het bijzonder naar India.   
 
Ook onze Kleuterschool wil deze actie steunen. In het thema van ‘ziek zijn’ willen wij aandacht 
geven aan de minderbedeelde kinderen, ver weg van hier. ‘Solidariteit tonen met diegene die minder 
geluk hebben als wij’ brengen wij komende week in de aandacht.  
 
Damiaanactie geeft ook wat ‘educatief materiaal’ ter beschikking, om deze projecten in de scholen te 
ondersteunen. We leren ook het liedje aan over ‘pater Damiaan’. Magda Goossens – de plaatselijke 
medewerker zal ons eind januari een bezoekje brengen. De kinderen vertellen wat ze voor deze 
Damiaanactie hebben gedaan; en geven dan het klas-spaarpotje van de klas af.  
 
Mogen wij vragen om aan de kinderen in de loop van deze week, ‘een centje’ mee te geven als teken 
van solidariteit ? Dit kan in de gesloten omslag of u kan ook gebruik maken van de overschrijving. 
Het zou tof zijn moest iedereen kunnen meedoen. Hartelijk dank daarvoor! 
 
Johan Robberechts 
Directeur 
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