
Velm/Halle-Booienhoven, mei 2012 

 

 

Beste vriend duivenliefhebber, 

 

Sint-Gerardus in Diepenbeek is een school 

die plaats biedt aan een 160-tal kinderen – 

van kleuter tot middelbaar onderwijs – met 

een motorische handicap. 

 

Zij krijgen zowel onderwijs als verzorging op 

maat.  Een 200-tal leerkrachten, opvoeders, 

kinesisten, ergotherapeuten, logopedisten, 

pedagogen, keuken-, onderhouds-, en 

administratief personeel staan hiervoor 

garant.  Zij halen het beste uit de kinderen. 

 

Het is hier dat mijn 17-jarige (klein-) zoon 

Dries zich al 11 jaar goed voelt. 

 

 

2009 : een cheque van 85723 euro! 

 

 

In 2006 werden de oude 

schoolgebouwen vervangen door een 

moderne school, aangepast aan de 

handicaps van de schoolgaande jeugd 

(van 2,5 tot 21 jaar).   

Voor deze ultramoderne nieuwbouw 

werd een totaalrekening gemaakt van 9 

miljoen euro.  Twee derde van deze 

factuur wordt gesubsidieerd door de 

Vlaamse overheid, de overige 3 miljoen 

euro moet Sint-Gerardus zelf op tafel 

leggen. 

 

Als wij zien hoe bekwaam en betrokken 

men in Sint-Gerardus omgaat met onze 

(klein-) zoon en hoe gelukkig hij daar is, 

roept dat ons op tot daden.  Het geluk 

van elk kind in deze school ligt ons nauw 

aan het hart. 

 

Daarom organiseren we, samen met 

Sint-Gerardus en het streekfonds “een 

Hart voor Limburg” op  

 

Pinkstermaandag 28 mei 2012 (15u)  

een duivenhappening in de sporthal 

Demerstrand te Diepenbeek. 

 

 

Deze happening bestaat uit 2 luiken : 

- verkoop van “topduiven” van de 

grootste kampioenen 

- veiling van sportitems van 

bekende sportmensen 

voorbieden kan vanaf 14 mei op 

www.herbots.com 

Wij willen ons ten volle inzetten voor het 

welslagen van deze 3de happening en zullen 

er alles aan doen om het bedrag van 85700 

euro dat we in 2009 vergaarden, opnieuw te 

halen.  

 

Dit kunnen we niet zonder uw  hulp.  Uw 

aanwezigheid stellen we ten zeerste op 

prijs.  Hou deze datum dus zeker vrij :  

 

Maandag 28 mei 2012 
 

Met vriendelijke groeten en  

dank bij voorbaat !  

 

Raf, Filip, Miet & Jo Herbots 

Attenhovenstraat 1 - 3806 Velm 

0475 24 65 89 

 raf.herbots@telenet.be  

 

 
  het Sint-Gerardusinstituut 
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