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H
et coronavirus heeft
ook het onderwijs in
zijn greep. Op alterna-
tieve manieren, onder
meer met afstandson-
derwijs, is geprobeerd

om de gevolgen van de lockdown
te beperken. Dat ‘anders denken 
en werken’ opende deuren, maar
legde tegelijk ook noden bloot
rond materialen, begeleiding en
vorming. Binnen de projectgroep 
Covid-19 zijn daarom 22 projec-
ten gesteund, goed voor 105.365
euro. LSM en de provincie Lim-
burg zorgden voor 75.000 euro.
Een Hart voor Limburg staat in 
voor de rest en volgt de projecten 
op.
“Door de uitzonderlijke corona-
maatregelen in het onderwijs
staan jongeren, ouders en onder-
wijsorganisaties voor bijzondere
uitdagingen”, zegt Tom Vande-
put. “De impact van de crisis 
wordt pas later duidelijk, dus
moeten we voorbereid zijn op
leerachterstand, demotivatie,
schooluitval en sociale ongelijk-
heid. Het post-coronatijdperk
vraagt nieuwe competenties en
creatieve ingrepen voor het ver-
sterken van ons onderwijs, maar
ook in het benaderen van de jon-
geren en hun ouders, zeker wan-
neer die kwetsbaar zijn. Dit gaat
over de kinderen van vandaag, de
werknemers en werkgevers van
morgen. Deze generatie mag niet
verloren gaan.”

Projectoproep Covid-19
Bart Van Der Meersch, voorzitter
van Een hart voor Limburg
(EHvL): “Er zijn uitdagingen in

“Deze generatie jongeren 
mag niet verloren gaan”

Met activiteiten 
zoals een 
partijtje golf wil 
Intro vzw 
jongeren weer 
naar buiten 
krijgen. 
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drie grote domeinen als het onder-
wijs veerkracht en ambitie wil to-
nen om gelijke resultaten te halen:
binnen de school, buitenschools 
en binnen samenwerkingsverban-
den met lokale besturen en wel-
zijnsorganisaties. De bijzondere 
projectoproep Covid-19 bood or-
ganisaties de kans om de gevolgen
van de crisis aan te pakken, maar
ook om future proof te worden.”

Ateliers
“Er was nood aan financiële on-
dersteuning”, zegt Kristie Dec-
kers, coördinator EHvL. “Scho-
len heroriënteren zich en ontdek-
ken de nood om ouders mee te 
nemen in de digitale schoolwe-
reld. Niet eenvoudig voor de leer-
krachten. Ook op het vlak van
emotioneel welbevinden wordt 
hard gewerkt. In aangepaste ate-
liers werkt men met kwetsbare 
kinderen en jongeren. We zien, 
ondanks de grote inspanningen
die iedereen levert, dat men ook 
kritisch durft te zijn en oplossin-
gen vindt om nog beter klaar te
zijn voor de toekomst, zodat onze
kinderen en jongeren de beste
kansen krijgen. Dat stemt ons po-
sitief.”
Een van de initiatieven is Power-
tools van Intro vzw. Corona treft
kinderen en jongeren in een maat-
schappelijk kwetsbare situatie erg
hard. Sommigen durven zelfs het
huis niet uitkomen. Intro helpt
hen om traumagerelateerde 
klachten te herkennen en hun wel-
bevinden te bevorderen. De vzw 
organiseert vormingsmomenten
en activiteiten voor de jongeren, 
onder meer om hen weer naar bui-
ten te krijgen, zoals een partijtje
golf.

X Info over de projecten op www.ehvl.be

X Projecten indienen voor de beschikbare 
300.000 euro voor de jaarlijkse EHvL-pro-
jectoproep 2021 kan nog tot 22 september

EEN HART VOOR LIMBURG

HASSELT
Dirk Jacobs

Limburg Sterk 
Merk (LSM), Een 
Hart voor Limburg 
en de provincie 
steunen samen 
22 onderwijsgere-
lateerde initiatie-
ven voor jongeren. 
“Heel belangrijk in 
deze coronatijden, 
omdat we de genera-
tie van vandaag echt 
moeten helpen”, zegt 
Tom Vandeput, LSM-
voorzitter.

“Dit gaat over 
de kinderen 

van vandaag, 
de werknemers 
en werkgevers 
van morgen”

Tom Vandeput
Voorzitter LSM

Aluminium overkappingen

Stormschade?
Niet met een 
BOzARC. SINDS 1999

Kwaliteit &
Service

PREMIUM
QUALITY

Hittegolven en stormen maken steeds vaker deel uit van ons weertype. 
Bescherm daarom je wagen optimaal tegen extreme hitte, storm- en 
hagelschade, enz…  Een BOzARC overkapping bestaat uit een lichte 
aluminium draagconstructie en is ijzersterk. De transparante of zon-
werende dakbedekking uit massief polycarbonaat is onbreekbaar én 
beveiligt tegen de meest extreme weersomstandigheden. 

Wil je er alles over weten? Kom dan naar onze opendeurdagen  
en ontdek nog zoveel méér!

BOzARC Limburg
Trichterheideweg 11 bus 01
3500 Hasselt
089 44 01 33
info.limburg@bozarc.be
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