
 
INZAMELACTIE 
SCHOOLMATERIAAL 
Kinderen zonder papieren 
willen zorgeloos naar school 
 
 
Kinderen en jongeren, ook zonder papieren, kijken uit naar een nieuw schooljaar. Voor hun ouders is september echter 
betaalmaand aangezien boeken en schoolmateriaal aangekocht moeten worden en schoolfacturen betaald. Deze 
kinderen hebben schoolplicht, maar geen recht op enige vorm van financiële steun: geen ocmw-steun, geen 
kinderbijslag, geen schooltoelage. Voor het 3de jaar op rij vragen we u zich solidair te tonen opdat ook kinderen zonder 
papieren zorgeloos naar school kunnen! 
 
Hoe kan u steunen ? 

 
 We leggen dit jaar de nadruk op het inzamelen van centen. In de secundaire scholen kost de aankoop van 

leerboeken al snel tussen de 250€ en 350€ per kind! 
Stort uw bijdrage op rekeningnummer BE31 7340 3939 6355 (t.v.v. Voyaach) met mededeling ‘School’. 
 

 Verzamel nieuw of tweedehands schoolmateriaal -in goede staat- en breng het naar Voyaach, Oppemstraat 
54 te 1000 Brussel tot en met 12/10/2018. U kan langskomen van maandag tot vrijdag van 9u tot 16u. Past 
een ander moment beter, contacteer ons. 

 
Lijst van gezochte materiaal: 
 

- Boekentas/rugzak 
- Pennenzak 
- Brooddoos 
- Drinkbus 
- Koekjesdoos 
- Turn- of zwemzak 
- Zwempak/zwembroek (vanaf maat 6 jaar) 
- Badmuts 
- Turnpantoffels 
- Zwarte/donkerblauwe short (vanaf maat 6 

jaar) 
- Schilderschort kleuter 
- Witbord Velleda 
- Uitwisbare whiteboardmarker Velleda 
- Doos papieren zakdoeken 
- Vochtige doekjes 
- Plasticine 
- Verf en penselen 
- Woordenboek (FR)/Bécherelle 
- Tipp-ex 
- Rekenmachine (Casio) 
- Balpen 4 kleuren 
- Kleurpotloden 
- Kleurstiften 
- Vulpen  + inktpatronen 

- Tintenkiller 
- Fluostiften 
- Lat 30 cm 
- Potloodscherper 
- Gom 
- A3 map 
- Insteekhoezen 
- Schrift (A4 of A5) – met lijnen of ruiten Atoma 
- Cursusblok – met lijnen of ruiten 
- Printpapier 
- Geodriehoek 
- Gradenboog 
- Passer 
- Lijmstiften Pritt 

 
 
*Heeft u ander schoolmateriaal, gelieve 
op voorhand na te vragen of dit nuttig is. 
Opgelet: wij hebben geen ringmappen 
meer nodig! 
 
*Scholen vragen vaak naar specifieke 
merken, vandaar de merknamen in deze 
lijst. 

 
Contactpersoon: ellen.deleener@samenlevingsopbouw.be of 02 502 11 40 

 


