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Dit keer neem ik u mee 
naar de Scholen met de Bijbel in Bilzen en Genk.  Ik blijf dus dicht bij huis in Belgisch Limburg. 
De scholen hebben een heel verschillend karakter en doelgroep, doordat ze ook in een heel andere omgeving 
staan. De overeenkomst is dat beide scholen dicht bij de kerk staan, maar er is geen formele band of binding 
meer aan die kerk. Dat is er in de begintijd bij de oprichting van de scholen wel geweest. Bilzen is een school in 
een meer ´blanke omgeving´, waarbij meer kinderen van Christelijke ouders naar de school komen.
Genk is een school in een gebied bij de kolenmijnen, waar toentertijd heel veel gastarbeiders uit Polen, Spanje, 
Italië, Griekenland, Turkije  en andere landen zijn gekomen, waardoor je een grote diversiteit van kinderen op 
de school hebt. Die diversiteit zorgde ervoor dat de blanke kinderen van Christelijke ouders niet meer zo graag 
naar de school kwamen en zij brachten hun kinderen dan naar Lommel en Bilzen of lieten hun kinderen naar 
het katholieke onderwijs gaan.

Verder wil ik u in dit blad wijzen op de actie: 
“vele kleintjes maken één grote”.

Veel leesplezier.
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Onze school is heel wat veranderd, .b.v de Speelplaats, muren 
geverfd, activiteiten en zoveel meer. We krijgen natuurlijk ook 
nieuwe leerlingen en leerkrachten.

We hebben het veel over verschillende Godsdiensten, omdat er 
veel kinderen zijn van andere landen. Sommige zijn vluchtelingen 
en sommige zijn hier met hun familie komen wonen.
We hebben natuurlijk andere meningen over andere mensen. 
Maar we houden onze meningen zelf, we zijn lief voor elkaar en 
als er ruzie is gaan we naar een leerkracht of lossen we het zelf 
op (op een goede manier).

De klassen zijn mooi, de wc’s zijn mooi, de turnzaal is mooi en de 
kinderen ook! We zijn allemaal gelijk, niemand wordt buiten-
gesloten en iedereen is er voor elkaar.

Enkele leerlingen van de School met de Bijbel uit Genk aan het woord

Hoi, dit is mijn artikel.
Ik kom graag naar school. De lessen zijn fijn 
en educatief. Ik ga zelf graag, zo graag naar 
school. Er is één keer per maand frietjesdag. 
En als je goede ideën hebt, dan mag je het 
altijd tegen de leerlingenraad zeggen. De juffen 
zijn fijn en lief. Elke dag geniet ik van school en 
om met anderen te spelen. Iedereen is even 
belangrijk. We zorgen voor elkaar. Zo maken 
we onze school een top-school. Er is ook geen 
pesterij op onze scool, want dat is niet goed. 
We krijgen ook gratis soep en die is erg lekker.

Hallo, ik zit al 10 jaar op deze school en ik ben 1x blijven 
zitten.Ik vind deze school super tof en ik heb zo mooie tijden 
gehad. Ik zit nu in het 6de leerjaar en wanneer ik in het 5de 
leerjaar was gingen we naar naar Zeeklassen, Ik vond het 
GEWELDIG!! Hele leuke tijden met gehad met vrienden en 
vriendinnetjes en leuke activieteiten gehad met iedereeen. 
En op school doen we elke vrijdag viering. Dat is dat we bidden 
en leuke liedjes zingen voer God. Na de viering zijn we weer 
gewoon met de les bezig. Wanneer het speetijd is hebben we 
skateboards en steps. Daar mogen we ook mee spelen. Nu 
ga ik wat over de school vertellen. Als je ‘stop’ zegt, is het ook 
‘stop’, geen vuile woorden, respect voor elkaar en nog wat 
goede regels. In het 5de leerjaar begin je met Frans. 
De juffen/meesters zijn ook super aardig. We hebben ook lieve 
busschauffeurs. We hebben ook een heel lieve turnjuf!
Maar het belagrijkste is 
dat we voor elkaar respect hebben.
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Voor onze kinderen 

en de kinderen van hun kinderen  

en hun kinderen en ....

Wij zoeken 7000 Christenen 
die een stapje extra willen zetten
en met 5 euro per maand 
het Belgisch Christelijk Onderwijs
in stand wilen houden.

Mail uw gegevens naar
stichting.sbco@gmail.com
 
of stuur per post 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

Helpt u mee
deze scholen in stand te houden en uit te breiden?

Als wij willen dat de Scholen met de Bijbel in België 
er in de toekomst ook nog zijn, 
moeten we hen structureel steunen.

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

De Scholen met de Bijbel in België  hebben u nodig

www.steunfondsbelgischchristelijkonderwijs.nl  www.steunfondsbelgischchristelijkonderwijs.nl 
www.ssbco.nl www.ipco.be
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De school in Genk is één van de oudste Scholen met de Bijbel in België (1937) en werd al vrij vroeg vanuit 
Nederland ondersteund. Eind jaren 60 kwam ik als kind regelmatig in Genk en heb ik de school gebouwd zien 
worden, naast de Pauluskerk en tegenover ´Ons Kinderhuis´. 
Nu is er inmiddels ook een bejaardentehuis bijgekomen, dus je kunt er van “wieg tot graf” terecht.
De omgeving noemde deze school, ´De school met de bus´.  Schoolbussen werden ingezet om de kinderen uit 
de verre omtrek op te halen en thuis te brengen, (later werd het gemak van een schoolbus te hebben, door 
ouders gekozen als motivatie om voor deze school te kiezen). In die tijd was er een actie: ´De school barst´, 
waarbij er geld ingezameld werd om het aantal lokalen te verdubbelen. Doordat later de scholen in Lommel en 
Bilzen werden opgericht is Genk nu wat kleiner geworden en zou weer terug kunnen groeien. 
In de begintijd was er een dusdanige toestroom van leerlingen (450) uit een achterstandsomgeving, dat 
ouders het idee hadden dat de school niet meer christelijk genoeg was of niet genoeg kwaliteit kon bieden 
omdat ze zagen dat er steeds meer niet-christelijke en allochtone kinderen op school zaten. Na een ‘berisping’ 
van de onderwijsinspectie is men gestart met een verbeterplan, wat heeft geresulteerd in een zeer positief 
inspectieverslag enkele jaren later. Ook is hun visie door overleg en gebed opnieuw gedefinieerd.

Onder directrice Andrea Baas is er weer een nieuwe 
wind gaan waaien. Zij is opgeleid op de “Driestar” 
in Gouda en wilde in eerste instantie als zendelinge 
in Brazilië met kinderen gaan werken. De Heer 
stuurde haar echter naar België. Ze begon op de 
school in Boechout, maar die moest na een jaar al 
sluiten wegens te weinig leerlingen. Daarna kwam 
ze terecht in Genk, waar ze nu al 5 jaar directrice 
is en de onderwijskwaliteit, maar ook het Christelijk 
accent weer een stevige boost heeft gekregen. 
Samen met het team en het bestuur wordt biddend 
gewerkt aan het verhogen van kwaliteit én het helder 
krijgen en dus duidelijk uitleven, van de christelijke 
visie.  Nu is hier les volgen voor leerlingen juist een 
pluspunt geworden vanwege de multiculturele 
omgeving en de christelijke opvoeding, verwoord in 
het Pedagogisch Project.  Dat dat voor Andrea niet 
alleen een verklaring op papier is, bleek toen ik deze 
zomer op het schoolfeest kwam en mocht ervaren 
hoe op het schoolplein in aanwezigheid van alle 
ouders en kinderen, het feest werd begonnen met 
gebed. Ieder die zijn kind op deze school inschrijft 
moet het Pedagogisch Project onderschrijven, 
dat het een Christelijke school is en dat de 
kinderen dus les over het Christelijk geloof krijgen. 

School met de Bus
Genk

Veel mensen met een 
moslimachtergrond, vinden deze 
Christelijke waarden belangrijk 
en kiezen toch bewust voor deze 
school. Uiteindelijk komt profeet 
Isa (Jezus) ook in hun Koran voor.  
Eén van deze mensen met een 
Kebabzaak sponsort een project 
zodat de kinderen éénmaal per week soep krijgen, 
ook zorgt hij voor een voorraad brood en beleg, 
zodat kinderen met een lege boterhamdoos toch 
voldoende te eten krijgen. ´We zijn allemaal Gods 
kinderen´ zegt hij dan.
Momenteel zijn er 135 kinderen met 26 nationali-
teiten, (maar wel Belg) en ook nog 11 Oekraïners. 
Er zitten nog tussen de 20 en 30% Christenen op 
school. Al het onderwijzend personeel is Christen en 
zet zich met enthousiasme in voor de school. 
Alleen de kinderen uit naburige plaatsen worden 
nog met de bus opgehaald. Vanwege de verhoogde 
zorg voor kinderen vinden kinderen met een zorg-
nood gemakkelijk de weg naar deze school.  
Er is een maximum capaciteit bepaald voor het 
aantal anderstalige nieuwkomers, teneinde de 
onderwijskwaliteit hoog te kunnen houden.
 

Buschauffeur JOS
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Twee jaar geleden heeft de school met een bijdrage van 20.000 euro van het SSBCO de oude mazoutkachel 
(oliekachel) vervangen voor een zuinige gasgestookte installatie. Nu klinkt dat wat zuur, maar het was toen 
echt noodzakelijk, de kachel was helemaal versleten. De voorschotfactuur voor gas en elektra is dit jaar van 
1050 naar 4500 per maand gegaan en dat gaat dus af van het werkingsbudget van 110.000 euro per jaar. 

De projecten die nu nog om een investering vragen zijn het afmaken van de buitenklas voor de kleuters, de 
schooltuin en de speelplaats voor de andere kinderen. Totaal vraagt dit om nog 30.000 euro. Verder is de 
schoolbus nog altijd een grote kostenpost van 10.000 euro per jaar en komt er 2000 euro niet binnen door 
leerlingen die hun bijdragen niet kunnen betalen.
Andrea eindigt het gesprek met de tekst uit Prediker 11:1, Werp uw brood uit op het water, want gij zult het 
vinden na vele dagen.
Investeren in Christelijk onderwijs is een project van lange adem, maar het zal z´n rendement opbrengen.

Herman Spaargaren

Met een glimlach zegt ze: ´Inplaats van dat ik naar de Braziliaanse kinderen ben gegaan, heb 
ik ze nu hier op school gekregen´. Dat is de knipoog van God, die je in je leven mag ervaren. 
Omdat kinderen soms uit een thuissituatie komen waar geen Nederlands wordt gesproken 
en het dus van belang is dat ook de ouders de mogelijkheid krijgen om Nederlands te 
oefenen, is er eens per maand een koffieklets in de polyvalente zaal, zodat ouders elkaar 
ontmoeten en elkaar helpen met de taal en eventueel andere zaken waar ze mee zitten. Op 
deze manier is de drempel verlaagd, zonder dat het ten koste gaat van de onderwijskwaliteit 

en zonder dat het extra werkdruk voor het personeel met zich meebrengt. Eens per jaar is er 
een culturele dag, waarop ieder het eten van zijn achtergrond maakt en daar de anderen van 

laat proeven. De naam ´Padvinder´ is voor deze school dus een terechte naam. 
Op deze school kunnen kinderen en hun ouders het pad naar Christus en integratie vinden.

twee kindjes uit Oekraine
met hun juf Anastasia
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‘t Piepelke 
Bilzen              

’t Piepelke,
Lees deze naam nog een keer, zeg het op onze typisch  Limburgse langgerekte zangerige toon en je 
bekomt de term in het plaatselijk Bilzens dialect: ’t piepelke… vlindertje!  

Halverwege de jaren 90 begon het schooltje in 
Bilzen: Een moedige juf met een klasje vrolijke 
kleuters in een lokaal van de Evangelische Kerk.… 
Deze groep maakte deel uit van de school van Genk. 
Een klasje werd drie klasjes en op het gras achter 
het kerkgebouw speelden de kinderen. Het pleintje 
werd uiteindelijk een speelplaats en in de eromheen 
geplaatste containers werd lesgegeven. Het schooltje 
groeide.
De voorlopige behuizing noopte tot een permanent 
verblijf, maar waar en hoe? 
Jarenlang werd er gezocht en gebeden en het bestuur 
hield een vastenperiode in 2008.
God gaf hoop, geloof, liefde, durf, ideeën, 
mogelijkheden en de sociale woningbouwvereniging 
plande een nieuwe wijk naast de kerk. Gevraagd 
werd of de school wilde meedenken in een bredere 
context en wilde bouwen op het braakliggende 
perceel naast de voorlopige school. Kon er worden 
samengewerkt? Konden de ruimtes ook gebruikt 
worden voor wijkopbouwwerk, kon de sportzaal 
gedeeld worden? De vraag was of men wilde geven 
en nemen, vertrouwen en bouwen.
De school wilde openheid, verbondenheid met 
elkaar, met de omgeving, met de natuur, met God. 
Deze openheid, verbondenheid en samenwerking 
reikte veel verder en vele mensen werkten keihard 
om het doel te bereiken!
In september 2013 konden leerlingen en 
leerkrachten hun intrek nemen in het nieuwe 
gebouw:  een passief bouw bestaande uit 2 

losstaande gedeelten. Het eerste blok met de 
speelplaats eromheen was enkel voor schoolgebruik. 
In het tweede blok waren de ruimtes die met 
andere partners werden gedeeld. Overdag gebruikte 
de school de turnzaal, ’s avonds werden deze 
verhuurd aan de sportdienst en aan verenigingen. 
Samenwerking vergt nu eenmaal wel wat, maar men 
gaf en nam….Een lang pad slingert over het perceel, 
langs het plein, tussen de twee blokken door, tot aan 
de parkeerplaats naast het schoolgebouw en verder 
de wijk in ... De sporthal is makkelijk bereikbaar. 
Kinderen uit een moeilijke thuissituatie, die tijdelijk 
naast de school, in het Centrum voor Kind en 
Gezin, wonen, stappen via het gezamenlijke pad het 
schoolplein op. 
Tussen de twee gebouwen voorzag de architect een 
afdak. De ingangen en een heel klein gedeelte van 
de speelplaats zijn overkapt. Daardoor zou dit een 
beschutte plek moeten zijn, maar dat blijkt toch 
anders te zijn: de wind zwiept en een tochtstroom 
raast tussen de gebouwen door en blaast de 
regendruppels tot ver onder het afdak. Daardoor is 
het afdak onvoldoende bij slecht weer en daarom 
is het nodig om een ander afdak op een andere 
plek te maken. Kosten daarvan zijn ca. 30.000 euro, 
waarvan de school 10.000 euro zelf moet betalen. 
Dit is erg veel voor een schooltje met 91 leerlingen. 
Daarom is de vraag of u wilt helpen door een bedrag 
te schenken. Op die manier kunnen ook wij geven 
en nemen en helpen zoals onze Hemelse Vader dat 
van ons vraagt. 

Artikel geschreven door Sabine Moechars,
bewerkt door Els Wijsman



Deze lonkende fruitmand 
hoort bij een project

´Oog voor lekkers´, 
waarbij kinderen worden uitgedaagd 

om meer fruit te eten.  
Voor 9 euro per jaar krijgen de kinderen elke week 

een stuk fruit te eten. 
Dit om hen aan gezondere snacks te laten wennen.

achterkant van de school

Vele kleintjes samen, maken één grote
Omdat het veel makkelijker is om vol te houden een kleine 
maandelijkse gift te geven, kiezen we ervoor op zoek te 
gaan naar 7000 mensen die maandelijkse een kleine gift 
van 5 euro geven. Als er al 500 mensen beginnen, betekent 
dat per jaar al een bedrag van 30.000 euro. 
Als je dat 10 jaar vol blijft houden, hebben we met elkaar 
300.000 euro geschonken. Je begrijpt dat als het lukt om 
7000 mensen te vinden die dit zouden willen doen, dan 
praten we over een jaarlijks budget van 420.000 euro! 
En dat terwijl iedereen maar de pijn van 5 euro per 
maand voelt. Zo zouden we met elkaar heel wat mooie 
christelijke projecten overeind kunnen houden! Je zou dan 
met 25 euro per maand al 5 belangrijke projecten op een 
degelijke manier steunen. Zo kunnen organisaties blijven 
voortbestaan, omdat ze structureel kunnen rekenen op 
onze kleine inspanning, die tot grote zegen kan leiden.
Doet u ook mee?
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Herman Spaargaren, Voorzitter van het 
Steunfonds voor Belgisch Christelijk Onderwijs



Colofon

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

Het bestuur van SSBCO
Voorzitter: H. Spaargaren
Secretaris: B. Pellikaan
Penningmeester: J. Stolk
Bestuursleden: E. Wijsman, J. Houtman

   

Opmaak:
Adrie Spaargaren

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.ssbco.nl
 

   Herman          Bas              Han         

q Periodieke schenking
Via periodieke giften is het mogelijk om 
het werk op een fiscaal aantrekkelijke 
manier te ondersteunen. Deze dona-
ties zijn namelijk maximaal fiscaal af-
trekbaar, 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 modelovereen-
komst is te downloaden via www.belas-
tingdienst.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 SSBCO voordat de rest 
van uw erfenis wordt verdeeld. Een ge-
bruikelijke formulering om een legaat in 
uw testament op te nemen is: ‘Ik lega-
teer aan de stichting SSBCO, gevestigd te 
Ruurlo, ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken onder num-
mer 41150427, een bedrag van € ….

q Erfstelling
U kunt Stichting SSBCO ook als (mede-)
erfgenaam opnemen in uw testament. 
Door de erkenning van de Belasting-
dienst als Algemeen Nut Beogende In-
stelling (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.

    Els                 Jan
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q Comité van aanbeveling

Koen Celis

Johan Lukasse

Kees van Velzen

Wout van Wijngaarden

Henk Binnendijk

Van de 
penningmeester ...
Vanaf nu treft u geen 
acceptgirokaart meer aan 
voor de overschrijving van 
uw giften.  We hopen dat 
u een andere manier zult 
vinden om uw giften aan 
ons over te maken, zoals  
bijv. met de Givt-app. .


