
voor de trouwe steun die we van u al die jaren krijgen. Mede dankzij uw steun is 
het aantal Scholen met de Bijbel toegenomen. Waar aanvankelijk slechts 1 school in 
Genk ondersteund werd, zijn dat nu reeds 11 scholen verspreid over heel Vlaanderen 
en het Brussels Hoofdstedelijk gewest. 
De Scholen met de Bijbel zijn eigenlijk een mooi en degelijk project voor evangelisatie 
en de opbouw van de gemeenten in Vlaanderen, want uit deze scholen komen de 
leiders van morgen naar voren.
De scholen hebben een Pedagogisch Project, waarbij ze zich niet alleen richten op 
de educatieve kant, maar ook op de geloofsopbouw van de leerlingen, waardoor 
‘Scholen met de Bijbel’, ook daadwerkelijk scholen met de Bijbel blijven.

Doordat er nu meer scholen zijn, hebben we ook meer donateurs nodig om deze 
scholen overeind te houden en, indien mogelijk, zelfs uit te breiden. Daarom 
beginnen we vanaf nu een actie om 7000 christenen te vinden die deze scholen met 
5 euro per maand zouden willen ondersteunen. Wilt u ons helpen om aan meer 
donateurs te komen? Misschien kunt u familieleden vragen om hier aan mee te doen, 
of de advertentie van de volgende pagina, in het gemeenteblad laten afdrukken, of 
misschien hebt u nog creatievere ideeën?

U zult in deze uitgave lezen dat er voor de scholen veel geld nodig is om de gebouwen 
weer up to date te maken en zowel in Brussel als in Lommel komt er zelfs een heel 
nieuwe school. Als we dus structureel een oplossing voor deze scholen willen hebben, 
zou het mooi zijn als er elk jaar zoveel steun binnen komt, dat we al de projecten op 
een haalbare en gezonde manier kunnen bekostigen.
Omdat er inmiddels meer scholen zijn, gaan we de naam van de organisatie 
veranderen van ‘Steunfonds School met de Bijbel Genk’ naar ‘Steunfonds Belgisch 
Christelijk Onderwijs’. Het gaat nu immers al om 11 scholen!
Ook willen we u wijzen op de mogelijkheid om de scholen met een legaat te 
gedenken, zodat er, ook na uw overlijden, nog steun voor deze scholen beschikbaar 
komt. Wilt u dat misschien ook  eens overwegen? Ik hoop dat we u met dit blaadje 
weer enthousiast mee mogen nemen in dit mooie werk in België.

Herman Spaargaren ,
de nieuwe voorzitter, die met ingang van 1 april 2021 het stokje van de afgetreden 
voorzitter Johan Terwel na 23 jaar heeft overgenomen.

BASISAAN 
DE

Beste mensen...
Hartelijk dank



Wij zoeken 7000 christenen
die met 5 euro per maand (of 60 euro per jaar) het
Belgisch Christelijk Onderwijs in stand willen houden.

Er zijn inmiddels 11 scholen, verdeeld over Vlaanderen en het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Mail uw gegevens naar han@stolk.it 
of stuur naar:  
SSBCO, Vosheuvelweg 18, 7261 PD Ruurlo,
zodat wij u op de hoogte kunnen houden.

Ik maak een periodieke gift over van  
q 5 euro per maand of 
q 60 euro per jaar naar: 
bankrekening NL45INGB0002712591 van 
Stichting Steunfonds Belgisch Christelijk Onderwijs

Rekeningnummer _____________________________________ 
 
Naam _____________________________________________ 
 
Adres _____________________________________________ 

Plaats _____________________________________________ 

E-mail _____________________________________________

De Scholen met de Bijbel 
in België

hebben 
u nodig!

Helpt u mee
deze scholen in stand te houden en uit te breiden?
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Als Christelijke Belgische Scholen (Scholen met de Bijbel) bestaan we al bijna 90 jaar. 
Door de jaren heen hebben we groei en zegen mogen ervaren. Wat zijn we de Here 
God daar dankbaar voor! We zijn gestart met 1 school in Mechelen en zijn mogen 
uitgroeien tot 11 basisscholen, verdeeld over heel Vlaanderen. Dankzij de extra 
steun van buitenaf, is het mogelijk geweest om meerdere projecten te financieren 
en tot stand te brengen. 

Het is niet gemakkelijk om als ‘kleine onderwijsverstrekker’ een plek te verwerven 
binnen het Vlaamse onderwijslandschap. Precies de kleinheid vraagt uitermate 
veel vrijwilligheid zowel in tijd als in geld. Dat maakt het vaak niet gemakkelijk. Wij 
geloven echter dat deze extra inspanningen meer dan de moeite waard zijn juist 
vanwege van het christelijke en opvoedkundige aspect. Daarom zijn we zo blij dat er 
vanuit Nederland ondersteuning is, zodat wij dit prachtige project kunnen blijven 
vormgeven.

De scholen aan het woord…

Hiernaast ziet u het kersverse nieuwe logo van de Stichting.
Daaronder ziet u het oude logo, dat was gebaseerd op de 
ondersteuning van slechts één school in Genk. 
Inmiddels vallen er al elf scholen onder dit project , 
vandaar dat we bezig zijn om de naam van de stichting te 
veranderen naar:
Stichting Steunfonds Belgisch Christelijk Onderwijs (SSBCO).

Dit proces loopt nog, dus tot die tijd ziet u er ‘een project van 
Stichting SSBG’ bij staan.
We horen graag van u wat u ervan vindt.

Herman Spaargaren

=
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Een terugblik...

De ene helft van het binnengekomen bedrag ging naar de school ‘De Leertuin’ 
in Antwerpen. 
De Leertuin kreeg in 2017 een negatief verslag van de 
onderwijsinspectie over de staat van het schoolgebouw. 
Het gebouw dateert van 1965 en  heeft nood aan grondige 
renovatiewerken. Deze school zit sinds 2011 in dit gebouw 
en er werden stap voor stap kleine renovaties uitgevoerd, 
maar wegens gebrek aan middelen konden geen ingrijpende 
vernieuwingen plaatsvinden. De grootste nood betrof het 
sanitair voor de jongste kleutertjes. Dit was erg verouderd 
en voldeed totaal niet aan de normen. Bovendien was er 
slechts 1 toilet voor volwassenen, wat  niet toereikend was. Daarnaast werden ook de 
ramen in de grote zaal afgekeurd. De ramen zijn van plexiglas, helemaal niet isolerend 
en ook niet veilig. Ook de ramen in de voor- en achtergevel van de school zijn onveilig 
en voldoen niet aan de milieunormen. Wind en regen komen er doorheen. 
Tot slot was er ook een veiligheidsprobleem met de toegangsdeur van de school. 
Doordat er enige jaren geleden een schutter zomaar een crèche binnenliep en daar 
kinderen en verzorgers neerschoot, zijn de veiligheids- eisen op scholen en crèches 
verscherpt zodat dit zich niet meer zo makkelijk kan herhalen. Met de middelen van 
SSBG kon De Leertuin het kleuter sanitair grondig aanpakken, inclusief het vervangen 
van afvoersystemen. Er werd ook extra sanitair voor volwassenen voorzien. Hiervoor 
werd een bedrag van €10 000 voorzien uit de SSBG-middelen.

De toegang tot de school werd beveiligd met 2 nieuwe sloten met veiligheidsslot, 
een magnetische deuropener en een badgesysteem om de toegang tot de 
school te kunnen beperken en registreren. Er is nu geen probleem meer met 
(helaas in het verleden soms echt agressieve) externen die de school ongewenst 
binnenkomen en de veiligheid van de leerlingen kan gegarandeerd worden.  
Een kostenplaatje van een kleine €5000.
De vervanging van de ramen van de grote zaal laat helaas nog op zich wachten, 
omwille van vertragingen ten gevolge van de coronamaatregelen. De school hoopt 
daar heel binnenkort mee te starten! 

De financiële steun vanuit SSBG heeft de school niet alleen de mogelijkheid 
gegeven om deze noodzakelijke werken uit te voeren, maar heeft ook nieuwe hoop 
en energie gegeven om de werken die nog op tafel liggen aan te pakken.

Vorig jaar ontvingen we een gul bedrag via de 
Stichting SSBG. We laten u graag even meekijken 
waaraan  we dit bedrag hebben besteed. 
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De andere helft ging naar de school ‘De Padvinder’ in Genk. 
Deze school bestaat al als sinds 1937 en de huidige gebouwen dateren van het jaar 
1968, wat ertoe leidt dat de gebouwen heel wat onderhoudswerken nodig hebben: 
herstellen van lekkende daken en een nieuwe gasinstallatie. 

Voorheen werd er verwarmd met stookolie. Naast het feit dat gas voordeliger is, 
ondervond de school de laatste jaren ook moeilijkheden doordat de installatie zo 
verouderd was. Regelmatig viel de ketel uit, waardoor de directie op de gekste 
momenten naar de kelder moest om te proberen het gevaarte weer op gang te 
krijgen. Ondertussen zaten de kinderen met jassen aan in de klas; op koude dagen 
kwam de temperatuur in de klassen niet hoger dan 11 of 12 graden. Daarnaast lekte 
het dak op diverse plaatsen, zowel in de turnzaal als in de 
gangen.
Afgelopen zomer is de verwarmingsketel vervangen door een 
nieuwe gasinstallatie, (en zijn de olietanks gesaneerd). De 
klassen waren afgelopen winter eindelijk warm! Daarnaast 
hoopt de school op de nodige besparingen dankzij dit nieuwe 
systeem. De daken zijn op diverse plaatsen hersteld (gang en 
turnzaal) en het 1e leerjaar kreeg nieuwe koepels zodat ook 
in deze klas enerzijds de temperatuur constanter is en er 
anderzijds geen emmers meer op verschillende plaatsen in de 
klas hoeven te worden geplaatst na elke regenbui.
Alle werken samen kostten ons bijna 112.000 euro, waarvan 70 procent werd 
gesubsidieerd door de overheid. Het overige bedrag, zo’n 33 600 euro, moest de 
school zelf betalen…. De gift van 20.000 euro van SSBG was dus een welkome 
aanvulling; dankzij dit geld konden we alle werken in één zomer laten uitvoeren! 
Hartelijk bedankt! 

Dankwoord 
aan de vorige voorzitter Johan Terwel

Met dankbaarheid kijken we terug op de periode dat Johan Terwel, 
onze oud-voorzitter, zich inzette voor onze stichting. Vanaf het eerste begin 
is hij nauw betrokken geweest bij het ondersteunen van de Scholen met de Bijbel in 
België. Jarenlang heeft hij als voorzitter de stichting mogen dienen. Johan is ziek en 
kan de werkzaamheden voor de stichting niet meer doen. We wensen hem en zijn 
vrouw en kinderen Gods zegen toe in deze voor hen moeilijke tijd. 
We mogen weten dat Onze hemelse Vader altijd bij ons is.
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Mogen we u voorstellen….
In deze nieuwsbrief willen we niet alleen terugblikken, maar ook nieuwe, lopende 
projecten aan u voorstellen. In deze editie laten we u kennis maken met 2 scholen, die 
volop bezig zijn met een nieuwbouwproject. 
Tevens vertellen 2 directeuren hoe zij hun werk beleven.

1. Christelijke Basisschool ‘De Schatkist’ in Haren (Brussel) 
De Schatkist is onze nieuwste school binnen onze christelijke scholengemeenschap. 
Deze school startte in 2015 op als eerste Vlaamse ‘School met de Bijbel’ in Brussel.  
De school telt op dit moment 115 leerlingen en een team van 12 leerkrachten.  
Omwille van het grote tekort aan Nederlandstalig onderwijs in Brussel, wil de school 
groeien tot een plek waar 220 kinderen christelijk onderwijs kunnen krijgen. De 
school heeft het huidige gebouw kunnen aankopen in het najaar van 2020. Het 
huidige gebouw voldoet echter niet aan de geldende normen om 220 kinderen goed 
en kwalitatief onderwijs te kunnen bieden. Daarom staat ‘De Schatkist’ voor een 
‘geloofsavontuur’: het huidige gebouw wordt grondig vernieuwd. Het bouwproject 
start nog in 2021.  

In België krijgen we als ‘vrije’ scholen maar 70% van de totaalprijs gesubsidieerd door de 
overheid. De andere 30% moet door de school zelf bekostigd worden: De totaalprijs van 
dit project in Brussel zal ongeveer 4.200.000 euro kosten. De overheid betaalt 3.000.000 
euro. Dat wil zeggen dat we een geloofsavontuur aangaan voor 1.200.000 euro... En 
dit kunnen we niet zonder financiële steun vanuit zowel binnen- àls buitenland!!  
Als scholen krijgen we wel ‘werkingsmiddelen’ vanuit de overheid, maar deze zijn 
bedoeld voor het organiseren en garanderen van de kwaliteit van het onderwijs. En 
dus niet voor de gebouwen …. 

Wilt u meer informatie  omtrent het project in Brussel, 
dan kan u een kijkje gaan nemen op: www.deschatkist.support
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Na een 10 tal jaren als zendeling gewerkt te hebben, 
werd duidelijk dat de Heer me een hele andere weg op 
stuurde.  ‘Maak je klaar om directeur te worden van De 

Schatkist in Brussel’.  Al snel merkte ik dat deze functie 
mijn liefde voor God en mensen perfect combineerde.  

De Schatkist in Brussel is een echte weerspiegeling van de 
Brusselse realiteit.  Met meer dan 36 nationaliteiten is de 

wereld in onze school aanwezig.  Tijdens een van de eerste in-
schrijvingen pinkte een moslim mama een traantje weg nadat ik haar het evangelie 
uitgelegd had.  ‘Al jaren woon ik in België, ik heb nog nooit de zin van het christen-
dom begrepen, maar als u het zo uitlegt…’  Tijdens een ander gesprek jubelt een 
Afrikaanse mama ‘ik wist niet dat er Belgische Christenen waren!’ 

Een harde realiteit is dat in Brussel 1 op 4 kinderen in armoede leeft.   
 
Voor veel kinderen op onze school is het niet vanzelfsprekend om elke winter warme 
schoenen te krijgen en dagelijks gezonde maaltijden te kunnen eten. We zagen het 
afgelopen jaar dat net deze gezinnen door de corona extra getroffen zijn. Kinderen 
kwamen naar school en vertelden dat ze weken hun appartement niet uit geweest 
waren. Bij zulke verhalen breekt mijn hart. 

Als school willen we een oase in deze stad zijn.  Een veilige plek waar kinderen kunnen 
leren, kunnen genieten en de liefde van God ontdekken.  We combineren kwalitatief 
onderwijs met een warme plek waar kinderen en ouders zich thuis voelen.   
Om voor nog meer gezinnen deze oase te zijn, starten we binnenkort met een groot 
bouwproject. Ook willen we de school openstellen voor extra activiteiten zoals 
Nederlandse les voor anderstalige ouders.  We zien erg uit naar wat God nog zal doen 
in en door School met de Bijbel ‘De Schatkist’.

Jorien Creemers

 De Schatkist, een Oase in de stad
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Reacties van enkele leerlingen

Het duurt lang maar het is het waard. – Lowie 6LO

Het is een mooi en groot gebouw. – Lennert 6LO

Ik ben heel blij dat er nieuwe wc’s komen. – Marthe 5LO

Het is heel leuk en de werkmannen doen hun best! – Femke 5LO

2. School met de Bijbel ‘Den Akker’ in Lommel Den Akker mocht,  
na 25 jaar(!) lesgeven in containers, in 2020 starten met de bouw van een gloed-
nieuw gebouw. Deze school telt 140 leerlingen en 20 personeelsleden. 

Na jaren wachten werden alle vergunningen verleend voor de bouw van de nieuwe 
school. Wat het meest opvallende is aan het ontwerp? Je zou kunnen denken aan 
het feit dat er weinig muren zijn zodat leerkrachten kunnen samenwerken en de 
leerlingen niet te veel in ‘vakjes’ opgedeeld worden. Maar vooral de gebedsruimte 
is een unicum. Onze school moet een ontmoetingsruimte met God hebben. Gebed 
is het fundament van onze school en een belangrijk onderdeel van het werk van de 
School met de Bijbel! 

Net zoals in de school in Brussel, moet 30% van 
het totaalbedrag bekostigd worden door de 
school zelf.  Als we het verwachte, benodigde 
budget en het reeds beschikbare budget in 
rekening brengen, zullen we nog 700.000 euro 
nodig hebben. Dit is inderdaad een groot 
bedrag, maar wij geloven echt dat God hierin, 
mede door jullie, zal voorzien. 

Wilt u nog meer informatie omtrent het project in Lommel, dan kan u een kijkje gaan 
nemen op: https://www.schoolmetdebijbel.com/bouwproject/
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Onderdeel van Zijn plan
In de Lage Landen kan je uren rondrijden en genieten van de 
vele akkers die we samen rijk zijn.  Een akker fascineert op een 
bepaalde manier. Een akker vraagt nauwkeurigheid. Een akker 
vraagt om aandacht. Een akker laat iets zien van het proces van 
zaaien, ploegen, maaien en oogsten. Dit is het verhaal van een 
AKKER waar ik mijn hart aan verloor. Een braakland dat omgeploegd 
werd tot een plaats waar ouders hun meest kostbare goed naartoe 
sturen, een plaats waar leerkrachten én vrijwilligers in liefde zaaien 
en we samen uitkijken naar de oogst.  Ik neem je mee naar een bijzonder plekje 
in Lommel, namelijk Christelijke basisschool Den Akker, een school met de Bijbel. 

Als om 8.40 u. de bel rinkelt, stromen maar liefst 148 leerlingen de containerklassen 
in.  41 containers die al jaren dienst doen, lokalen waar kinderen spelen, ontdekken, 
leren, bidden, dansen en zingen.  Maar ook lokalen die in de zomermaanden bloedheet 
worden en in de winter moeilijk warm te houden zijn.  Zomervakanties werden de 
laatste jaren gebruikt om muren neer te halen, lokalen uit te breiden, containers toe 
te voegen enz. Kortom, de akker werd te klein.  God had grotere plannen voor Zijn 
school.

Ik was erbij toen een reusachtige graafmachine de speelplaats kwam opgereden.  
Enkele weken later houd ik toezicht tijdens de speeltijd en ben ik getuige van de eerste 
steen die gelegd werd op het betonnen dek, de hoeksteen.  Ik mag dagelijks dankbaar 
genieten van hoe de nieuwbouw vorm krijgt. Het lerarenteam hakt ondertussen samen 
knopen door over de inrichting van het gebouw. Het komt zo dichtbij.  We zien onszelf 
al lesgeven in de nieuwe lokalen, vieringen houden en sporten in de polyvalente zaal 
en spelen op de nieuwe speelplaats.  Mijn favoriete ruimte?  De stille gebedsruimte.  
Wat heb ik hoge verwachtingen van wat er in dat lokaaltje allemaal gaat gebeuren.   

Ik geloof in het bijbels principe van zaaien en oogsten.  Wil je deelhebben aan 
de oogst? Dan nodig ik je uit om te zaaien.  Het werkt! Den Akker is al lang geen 
brakend stukje grond meer. Hier ontkiemt zaad en groeit alles (lees: ieder kind)  dat 
we aandacht geven. Dankbaar dat ik een klein onderdeel mag zijn van Zijn plan met 
christelijke basisschool Den Akker, een school met de Bijbel. 

In Hem verbonden, 
Tamara Fernandez-Paz, 

Directeur a.i.
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Interview met een oud-leerling 
van de ‘School met de Bijbel’ in Mechelen

Matthias Verstraeten is nu 35 jaar, vormt een gezin met zijn 
vrouw Astrid en hun 2 dochtertjes, Nelle en Ans en werkt als 
manager bij Johnson en Johnson in Geel. Hij is oudste van de 
Evangelische Gemeente in Geraardsbergen. Van zijn 6e tot 10e 
jaar zat hij op de School met de Bijbel in Mechelen dat toen een 
gezellig klein schooltje was.

‘Mijn ouders hebben bewust voor Christelijk onderwijs gekozen. Zij moesten elke dag 
een half uur rijden om ons te halen en te brengen. Het gebed aan het begin van de 
dag heeft de meeste indruk op mij gemaakt. Ook het feit dat er niet gevloekt werd 
is opvallend. De invloed van de school is meer onbewust positief geweest, doordat 
je als kind werd beschermd voor verkeerde invloeden. Doordat de school erg veel 
leerlingen uit de lagere sociale klassen kreeg, hebben mijn ouders mij de laatste 
jaren thuisonderwijs gegeven, omdat ze het niveau voor mij te laag vonden. Voor mij 
was dat een goede oplossing, of dat voor andere kinderen ook geldt, durf ik niet te 
zeggen. Toen wij enkele jaren geleden een reünie van onze klas hadden was ik positief 
verrast te ontdekken dat iedereen zijn geloof had vastgehouden en vaak ook nog 
actief was binnen de kerk, dan merk je toch echt wel het verschil. Ik zou er ook voor 
willen pleiten dat er Christelijke Middelbare scholen zouden komen, want daar krijg 
je als kind de meeste tegenstand te verduren. Ik denk echt dat Vlaanderen daar nood 
aan heeft! Alle ethische, ontstaans- en levensvragen komen daar pas aan de orde.’

Er is inmiddels een college ‘SAFE’ in Mechelen opgestart dat Christelijk Onderwijs op 
middelbaar niveau geeft, maar dat was Matthias nog niet bekend.
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Colofon

Voor giften:
Rekeningnummer:
(IBAN) NL45INGB0002712591
Stichting SSBG Ruurlo
RSIN: 816142014
(nodig voor belastingopgaven)

Het bestuur van SSBG
Voorzitter: H. Spaargaren
Secretaris: B. Pellikaan
Penningmeester: J. Stolk
Bestuurslid: E. Wijsman

   

Opmaak:
Adrie Spaargaren
Drukwerk
www.hellinx.be

Indien
* u dit blaadje digitaal wenst te ontvangen,  
* niet meer wilt ontvangen,
* u een adreswijziging wilt doorgeven, 
geef dit dan door aan :
info@steunfondsbelgischchristelijkonderwijs.nl

Postadres
J. Stolk Vosheuvelweg 18
7261PD Ruurlo,

Voor meer informatie
raadpleeg onze website :
www.steunfondsbelgischchristelijkonderwijs.nl
 

   Herman          Bas              Han              Els

q Periodieke schenking
Via periodieke giften is het mogelijk om 
het werk op een fiscaal aantrekkelijke 
manier te ondersteunen. Deze donaties 
zijn namelijk maximaal fiscaal aftrek-
baar, zonder drempel of maximum. 
De belastingdienst stelt wel een paar 
voorwaarden: De schenker moet min-
stens 5 jaar achtereen eenzelfde bedrag 
doneren en minimaal 18 jaar zijn. Ook 
moet er een schenkingsovereenkomst 
worden opgemaakt. De modelover-
eenkomst is te downloaden via www.
belastingdienst.nl/giften.

q Legaat
Een legaat is een bedrag dat bij tes-
tament aan een persoon of instelling 
wordt toegekend. Dit geldbedrag ont-
vangt Stichting SSBG voordat de rest van 
uw erfenis wordt verdeeld. Een gebrui-
kelijke formulering om een legaat in uw 
testament op te nemen is: ‘Ik legateer 
aan de stichting SSBG, gevestigd te 
Ruurlo, ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken onder num-
mer 41150427, een bedrag van € ….

q Erfstelling
U kunt Stichting SSBG ook als (mede-)
erfgenaam opnemen in uw testament. 
Door de erkenning van de Belasting-
dienst als Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI) hoeft de Stichting SSBG 
geen successierechten te betalen. Uw 
erfstelling komt dus geheel ten goede 
aan het in stand houden van de ‘Scholen 
met de Bijbel’ in België.
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 GENK www.depadvinder.be

AARSCHOT

www.despringplank.org

MARKE
www.smdb-ark.be

LOMMEL   
www.schoolmetdebijbel.com  

  BRUSSEL (HAREN)  www.deschatkist.org

BILZEN
tpiepelke.be

  ANTWERPEN
 www.leertuinantwerpen.be

MECHELEN
www.schooldewegwijzer.be

  KORTRIJK

  www.mijnoogappel.be

GENT

www.mijnschool.be


