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de Bijbel ondersteunt 

Hoe God werkt!

Toen jaren geleden begonnen werd met “de Christelijk School in Genk”, was het pionierswerk. Alles
moest geregeld worden, met name ook wat betreft de regelgeving van Belgische overheid. Zelfs het
transport van de leerlingen van hun huislocatie naar de scholen werd door het onderwijzend personeel
met busjes verzorgd. Dat heeft veel organisatievermogen gekost. Op dit moment in 2019 zijn er 10
scholen met de Bijbel met 1200 leerlingen in Vlaanderen. Het bijna onmogelijke
is mogelijk geworden mede dankzij uw steun. De kwaliteit van het onderwijs is met sprongen omhoog
gegaan, er is momenteel goed personeel voor handen. En wij mogen weten dat onze God en Vader mee
bouwt.
In dit bulletin vindt u informatie over hoe met Gods hulp ook in Brussel een nieuwe christelijke school
“De Schatkist” tot stand is gekomen. Bijna ongelooflijk! Uw gebed en mogelijk financiële bijdragen
blijven nodig, want de Belgische overheid ziet nauwlettend toe bij de oprichting van een nieuwe school
of die aan de wettelijke eisen voldoet.
Wij, het bestuur van SSBG in Nederland, blijven met uw hulp dit werk van God ondersteunen.
Hartelijk dank voor uw betrokkenheid, en wij wensen u Gods zegen.
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Eindredactie:

IPCO
Lakenmakersstraat 158
2800 Mechelen

Opmaak:

Grey Rabbit
Poederleeseweg 3
2290 Vorselaar

Namens het bestuur,
Johan H. Terwel.

So this guy comes up to me and says, “what’s the vision?
What’s the big idea?
“The vision is Jesus” uit ‘the vision’ van Pete Greig

n
indien je dit blaadje digitaal wenst
te ontvangen, mail dit door naar:
han@stolk.it
n
Voor meer informatie
raadpleeg onze website :
www.stichtingssbg.nl
administratie@stichtingssbg.nl
www.ipco.be
secretariaat@ipco.be
De stichting SSBG heeft van de
Belastingdienst de goedkeuring
gekregen voor deelname aan de
ANBI-regeling (Alg. Nut Beogende
Instelling). Uw gift aan SSBG is
derhalve fiscaal aftrekbaar.

Visie?
Wat heeft jullie ertoe gebracht om een school op te starten in Brussel?
Wat was de visie? Wat was het idee?
Nog steeds krijgen we als pas opgestarte school deze vraag; van politiekers, van kerkleiders, van
ouders,… Het eerlijke antwoord op deze vraag is: ‘Omwille van Jezus’.
Waarom?
Brussel heeft twee grote noden:
• meer dan 3000 kinderen die geen plaats vinden in het Nederlandstalig onderwijs;
• meer dan 1.200 000 inwoners van wie het merendeel Jezus niet kent.

BRUSSEL - BELGIE

DE SCHATKIST

Vanuit een visie om kinderen te bereiken met Nederlandstalig
onderwijs en met Jezus, startte in 2015 de School met de Bijbel ‘De
Schatkist’ in Brussel met 32 leerlingen.
Dit schooljaar bieden we plaats aan 110 kinderen uit 63 gezinnen
van meer dan 30 etnische achtergronden die kwalitatief onderwijs
krijgen. De Schatkist wil dat alle kinderen volle kansen krijgen om
zich optimaal te ontwikkelen, om zo een plaats te gaan innemen
in deze maatschappij. We willen kinderen die ontdekken dat ze
van onschatbare waarde zijn. We willen kinderen laten opgroeien
die met verwondering naar de wereld kijken, kinderen die durven
exploreren en op ontdekking gaan.
Wat deden we met eerder ontvangen steun van SSBG?
Vorig jaar ontvingen we 10.000 euro van u om onze speelplaats op
te knappen. Hiermee plaatsten we een afdak, een grote zandbak,
houten huisjes en een klimtoestel. Ook maakten we een heus
fietsparcours en werd een voetbal- en basketbalveldje aangelegd.
Omdat voor onze stadskinderen het buitenspelen vooral op school
gebeurt, heeft dit voor hen een heel groot verschil gemaakt. We
zijn u dan ook heel dankbaar voor uw steun!
De Schatkist breidt uit:
De Schatkist groeit zoals u ziet erg snel. In 2023 verwachten we aan
220 kinderen een plaats te geven. Daar bovenop zouden we graag
kinderopvang aanbieden voor 40 peuters en baby’s.
Met zo een grote groei is het niet vreemd dat de gebouwen die we
huren, veel te klein zijn. Nu al staan er 3 units op onze speelplaats
om extra ruimte te bieden aan onze groeiende klassen.
We staan dan ook in de startblokken om onze huidige gebouwen
en grond aan te kopen, te verbouwen en met bijna 2000m2 uit
te breiden. Graag geven we u een idee van onze plannen en het
bijhorende kostenplaatje.
Aankoop huidige gebouw met grond + registratiekosten
Investeringskosten verbouwingen huidig gebouw
Totale investering nieuwbouw
• directe bouwkost: ruwbouw, erelonen, projectkosten, btw
• omgevingsaanleg: afwatering, aanleg speelplaats en groene zone
• eerste uitrusting: muurkasten, borden, keuken, sportramen,…
Totaalkost (aankoop, verbouwen, nieuwbouw): 

942.000
645.159
3 005 600
2.685.350
150.250
170.000
4.592.759

Geschatte overheidssubsidies
Maximale eigen inbreng (via banklening)
Noodzakelijke sponsoring

2.755.600
800.000
1.037.159

Zoals u ziet zijn de kosten van een scholenbouw in de grootstad Brussel enorm hoog.
Omdat we dit bedrag onmogelijk zelf bij elkaar kunnen halen, zouden we graag een fondsenwerver aantrekken.
Kent u een goede fondsenwerver of wilt u hiervoor zelf financieel bijdragen, dan bewijst u ons een hele grote dienst door ons dit te laten weten.
Voor alle verdere informatie en vragen kan u ons contacteren op het nummer: 0032 2208 2541 of via directie@deschatkist.org
U kunt natuurlijk ook een kijkje nemen op onze website: www.deschatkist.org of www.deschatkist.support
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