
 

 

 

                       Antwerpen, eind maart 2020 

Beste vrienden, 

Hopelijk gaat alles goed met uzelf en uw dierbaren.  

Het coronavirus met alle gevolgen raakt de ganse wereld. In eigen land zijn vele duizenden mensen 

getroffen, in hun gezondheid maar ook sociaal en economisch.   En wij, wij vonden dat we niet konden 

blijven toekijken. 

Wie ons kent weet dat wij niet vies zijn om projecten te organiseren voor het goede doel.  Tientallen 

concerten hebben we al laten plaats vinden. Steeds met groot succes en vooral met bereidheid van 

velen om mee op de kar te springen.  Nu is het opnieuw tijd om in actie te komen. Via verschillende 

projecten en organisaties bereikt ons de noodkreet van medewerkers die met kwetsbare gezinnen 

werken, vrouwen en mannen zonder werk of met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Maar ook om 

mensen die geen reserves hebben om deze moeilijke tijd door te komen.  Diegenen voor wie het vroeger 

al moeilijk was om de eindjes aan elkaar te knopen worden door de coronacrisis en de bijhorende 

maatregelen extra hard geraakt.   

Met een aantal vrienden uit onze omgeving hebben we besloten om aan de slag te gaan en “samen” 

voor deze mensen iets te ondernemen.  

 

Wat en Waarom? 

Het idee is om een breed gedragen en onafhankelijk steunfonds op te richten om mensen en gezinnen 

in nood verder te helpen.  We richten ons op de voornoemde doelgroepen, die door de 

noodmaatregelen in financiële problemen komen. Iets mindere inkomsten, het wegvallen van een 

steunmaatregel, een andere manier of tijdstip van uitbetalen kan deze mensen al in grote ellende 

storten. Vijftig euro  minder of later krijgen betekent voor heel wat gezinnen een week geen eten op het 

einde van de maand, zo dramatisch kan de realiteit zijn! 

We willen een warme samenleving zijn en dit ook daadwerkelijk laten zien.  Al wonen we in een van de 

meest welvarende regio’s ter wereld, de mazen van ons sociaal vangnet zijn nog altijd te groot. De 

overheid, heel wat bedrijven en sociale organisaties doen heel wat inspanningen maar helaas is dat voor 

veel mensen nog ontoereikend.  

Ons steunfonds richt zich rechtstreeks naar eerstelijnsmedewerkers, m.a.w. hulpverleners die elke dag 

te maken krijgen met deze kwetsbare mensen en gezinnen. Zij kunnen op dit fonds beroep doen, via de 

organisatie waarvoor ze werken, om de allerergste noden te ledigen. Het zijn deze eerstelijnswerkers 

die bepalen hoeveel ze aan wie geven. Zij kennen de mensen en kunnen het beste inschatten waar de 

nood het meest aanwezig is. We gaan daar niet veel voorwaarden en richtlijntjes aan vastknopen.  

Sociaal contact mogen we nu niet hebben maar financieel kunnen we wel een essentieel steentje 

bijdragen. 

Kan jij ook niet blijven stil zitten ?  Wil je ook wat doen ?  Geloof je in de oprechtheid en doelstelling van 

dit initiatief? 

STEUNFONDS CORONACRISIS 



Dan vragen we je twee dingen: 

a. Steun financieel door een bedrag over te schrijven op rekening: 

      Steunfonds Coronacrisis BE75 7360 2347 2751 

       Elk bedrag, klein of groot, is welkom! 

Met als mededeling je emailadres zodat we u op de hoogte kunnen houden van hoe en aan welke                    

organisaties de samengebrachte middelen besteed werden. Door ons je e-mailadres te geven geef 

je toestemming om je op de hoogte te houden van de resultaten.  

 

Wil je bijdragen via een bedrijf ?  

Vermeld dan als mededeling je email adres + je ondernemingsnummer. 

Wij zorgen voor een debet nota/ontvangstbewijs. 

Opgelet: wij kunnen geen fiscaal attest geven.  

 

b. Deel deze actie in jouw netwerk. Je kent ongetwijfeld mensen die ook “goesting’ hebben, wat willen 

doen en hun steentje willen bijdragen. Je  mag deze brief  doorsturen naar je beste vrienden, en zij 

ook weer verder op hun beurt…  Dat is de beste manier om dit idee te verspreiden. Je mag maar 

moet niet uiteraard. 

 

c.  We werken hard aan een nieuwe website: www.steunfondscoronacrisis.be 

 

Doe je mee? 

Alvast heel erg bedankt.  Wij wisten dat we op u konden rekenen ! 

Zorg goed voor jezelf en zorg goed voor mekaar ! 

 

Hartelijke groeten, 

Marc en Annemie Van Buul - Vermeersch,  0477/391594 

Jan en Annemie Van Noten – Van Passen,  0475/574514 

Herman Augustyns  0474/515129 

Dirk Van Daal – 0486/896919    

Walter Callebaut  0495/200106 

Tom  en Griet Wouters – Van Noten 0499/536629 

Jo en Annelies Peleman – Van Buul  - 0477/664110  

http://www.steunfondscoronacrisis.be/

