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Het team

Coördinatie

Leerkrachten

Annemie Willekens 
Master orthopedagogie

Leen Smekens 
Master orthopedagogie 
en logopedie 

Jan Rosseel 
Dr. Ir. Burgerlijk
ingenieur elektronica

David Reynaerts
Master kinésitherapie

Sabine Etienne
Advocaat

Paul Koninckx
Master klinische 
psychologie

Nathalie Heylen
Master LO

Sandra Delbeek 
Master logopedie 
en audiologie 

Laura Angelini
Bachelor informatica

Ted Kappetijn
Advocaat

Astrit Godanci
Sportcoach

Mathias Lenaerts
Bachelor informatica - 
Software development

Annemie verzorgde, net als de  
voorbije jaren, de coördinatie. 
Op 9 mei beviel zij van een 
prachtige dochter, Jade.  
Proficiat! Hoewel een aantal 
taken door Sandra en Leen  
overgenomen werden, bleef zij 
ook in het derde trimester sterk 
betrokken bij de werking van  
De Lift. 

Net als vorig schooljaar, verzorgden 
Sandra en Leen de algemene vakken 
in de verschillende groepen. Dit zijn 
onder andere WO, Nederlands, en  
socio-communicatieve vaardigheden. 

David ondersteunt al verschillende 
jaren voor wiskunde, en Ted voor  
Engels. Vanaf het derde trimester 
kregen zij de bijkomende 
ondersteuning van Paul. Sandra en 
Leen  namen vanaf mei een aantal  
coördnatietaken over van Annemie, 
die genoot van welverdiende  
bevallingsrust.

De verschillende leerlingen die  
examens aflegden bij de Vlaamse  
Examencommissie, werden hierop
voorbereid door Sabine, Leen en Paul.
Voor de wekelijkse sport stonden ook 
dit schooljaar Astrit en Nathalie in.

Onze IT-leerkrachten zorgden voor een 
zeer gevarieerd aanbod, met onder 
andere:

- Computerhardware
- Programmeren (HTML5, CSS3,
JavaScript, Node.JS, Java)
- Toepassingssoftware (Excel, Word)
- Database server (MySQL)
- Videobewerking
- Database applicatie (Access)
- Websites (WordPress)
- ….

Het grootste deel van de professionele 
IT-ondersteuning kregen we ook dit 
schooljaar aangeboden door Cronos.
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Externe IT ondersteuning

Dave Vanbrabant

Cindy Smits

Kristine Smeekens

Gert Van Assche

Erwin De Cort

Dave, Gert, Cindy, Kristine en Erwin 
geven geen wekelijkse lessen in de 
school, maar we kunnen steeds bij 
hen terecht voor advies en  
ondersteuning. Dit gebeurt onder 
de vorm van stagebegeleiding, de 
organisatie van onze CoderDojo’s 
en workshops. Dank!

Onze stuurgroep:

- Bert Beelen, advocaat, initiatiefnemer
- Katrien Beelen, advocaat, initiatiefnemer
- Ted Kappetijn, advocaat, initiatiefnemer
- Philippe Cox, gewezen algemeen directeur Ten Desselaer
- Dirk Rombaut, commercieel directeur Passwerk
- Jürgen Meheus, B.U.-manager Cronos/ M2Q
- Paul Goossens, afgevaardigd bestuurder Supplies Express NV
- Annemie Willekens, orthopedagoge en coördinatrice

Onze initiatiefnemers

Bert Beelen

Ted Kappetijn

Katrien Beelen 
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Leerlingen: opleiding en resultaten

In juni 2019 studeerden twee leerlingen 
af. De ene behaalde zijn diploma voor 
de Examencommissie van de  
Vlaamse Gemeenschap. 
Hij vertrekt volgend schooljaar naar 
Engeland, om daar verder te studeren 
aan de Staffordshire University in de 
richting Esports.

De andere leerling beëindigde zijn 
opleiding in De Lift met een geslaagde 
stage bij Datamundi bvba en start  
momenteel een eigen ICT-bedrijf.

Drie andere leerlingen slaagden voor 
verschillende vakken binnen het traject 
van de Examencommissie
van de Vlaamse Gemeenschap. Zij  
zullen dit het komende schooljaar  
verderzetten.

Sinds dit schooljaar hebben we ook 
nauwe contacten met het CVO  
(Centrum voor Volwassenen-onderwijs) 
De Oranjerie van Diest. Vier leerlingen 
worden door onze leraars begeleid om 
in combinatie met de Examen- 
commissie van de Vlaamse  
Gemeenschap een diploma ‘ICT en 
programmeren’ of ‘ICT en administratie’ 
bij het CVO te behalen.

Vier andere leerlingen liepen stage bij 
VITO (Vlaamse instelling voor 
technologisch onderzoek).  
Via visuele identificatie en  
geolocalisatie hielpen zij mee aan het 
ontwikkelen van software voor de
bedrijfswereld.

Daarnaast hebben alle leerlingen  
belangrijke stappen gezet in de wereld 
van het programmeren.
Het komende schooljaar starten we  
opnieuw met minstens 15 leerlingen!

Dit zit in dezelfde familie van 
algoritmes die VITO nu traint om daken 
met asbest op te sporen. Ze trainen de 
algoritmes met onder andere de data 
van onze leerlingen.

Met deze algoritmes kunnen ze kaarten 
ontwikkelen met ‘asbest-verdachte 
daken’. 

De kaarten gebruikt OVAM om na te 
gaan hoeveel daken met asbest er nog 
in Vlaanderen zijn. Dit is belangrijke 
informatie om tegen 2040 Vlaanderen 
asbestvrij te kunnen maken.  

Stages
Ook dit schooljaar liepen weer  
verschillende van onze leerlingen 
stage:

 Vanuit VITO kregen we de vraag om de 
sterktes van onze leerlingen in te zetten 
in hun projecten.
Leerlingen met een autismespectrum-
stoornis zijn vaak zeer sterk in visuele 
herkenning en het zien van details. 

De technieken van artificiële  
intelligentie die VITO gebruikt,  
gebruiken ook autofabrikanten 
(geolocalisatie) die bezig zijn met 
zelfrijdende auto’s. De auto’s kunnen 
dan herkennen waar de weg is, waar 
voetgangers en fietsers zijn, 
verkeersborden herkennen.

Asbestdetectiesoftware bij VITO
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In de loop van het schooljaar 
konden wij enkele keren beroep 
doen op Veerle Van Espen van 
de kleine Kruishoeve. 

Zij bracht als hippotherapeute 
enkele honden en een pony mee. 
In het contact met de dieren  
zagen we verschillende  
leerlingen openbloeien. 

Omdat we beweging voor 
onze jonge IT’ers belangrijk 
vinden, hebben we ook het  
voorbije schooljaar tal van 
leuke en ontspannende 
activiteiten gedaan met de 
leerlingen. 

Op vrijdag 26 oktober  
gingen we trampoline- 
springen in Geel. Zowel de 
leerlingen als de  
leerkrachten konden zich 
hier goed uitleven!

Eén leerling werkte tijdens het laatste 
trimester een halve dag per week in 
een computerwinkel in Diest.  
Janss IT Services is een jong IT-bedrijf 
uit Diest, dat zich richt op 
hoogwaardige IT oplossingen voor  
zelfstandigen en KMO’s. Hij leerde  
hiermee vooral bij op het vlak van  
hardware.

Een andere leerling kon terecht bij  
Datamundi bvba. Hier stond hij mee in 
voor het programmeren van labeling 
tools voor het mogelijk maken van 
menselijke evaluatie op de output van 
NLP-systemen. Hij kreeg zelfs de kans 
om mee te gaan op zakenreis naar 
Roemenië en op die manier belangrijke 
contacten te leggen.

Ook bij Build Software in Ramsel kon 
iemand terecht voor een stage. Het 
werk dat hij daar doet, zal geïntegreerd 
worden in de nieuwe release van hun 
software. Wat hij geschreven heeft, zal 
dus effectief gebruikt worden door 
klanten. Deze stage wordt het 
komende schooljaar verdergezet. 

Rijbewijs

Twee leerlingen behaalden dit 
schooljaar hun theoretisch 
rijbewijs. Op school werden zij 
hierop voorbereid. Eén leerling 
volgde ook praktijklessen tijdens 
de schooluren in een rijschool in 
Diest.  

Honden- en hippotherapie 

Bezoek trampoline Geel 

Buitenschoolse activiteiten
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Omdat we het ook  
belangrijk vinden dat de 
leerlingen zich bewust zijn 
van de herkomst van onze 
voeding, brachten we een 
bezoek aan een biowinkel 
in Zoerle-Parwijs, en de 
wereldwinkel in Veerle.
In de biowinkel werd de 
nadruk gelegd op het  
gebruik van lokale  
producten, met respect 
voor de dieren en het 
milieu. In de wereldwinkel 
werden we getrakteerd op 
interessante verhalen over 
de reizen van enkele  
medewerkers, en op  
enkele heerlijke  
lekkernijen !

In december en januari 
konden onze leerlingen 
enkele dinsdagen een  
workshop volgen in  
3D-printen.

Deze reeks werd afgesloten 
door een bezoek aan het 
thuisadres van Erwin, onze 
3D-specialist. Hij heeft een 
3D-printer, en de leerlingen 
konden met eigen ogen het 
resultaat zien van hun werk 
van de voorbije weken. 

(www.computerarts.be)

Eén van onze leerlingen zal 
volgend schooljaar verder 
studeren aan de Staffordshire 
University in Engeland, in de 
richting Esports. 

Om hem hierop voor te bereiden, 
mocht hij op vrijdag 5 april een 
heus game event organiseren 
voor alle leerlingen. Dit gebeurde 
in samenwerking met Icewolves. 

Icewolves Esports is een gaming 
organisatie die 2 jaar  geleden 
werd opgericht. Het  doel van 
Icewolves is om spelers ouder 
dan 18 jaar te  verwelkomen en te  
ondersteunen op tornooien en 
LAN’s maar hen ook  
vriendschap en gezelligheid te 
bieden en samen proberen  
mooie resultaten te halen. 

Bezoek biowinkel en wereldwinkel Workshop 3D

Game event in samenwerking met Ice Wolves

Schaatsen - Dolle pret op de ijsbaan!
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Uitstap Gent 

In het kader van de lessen  
socio-communicatieve vaardigheden, 
trok Sandra in de paasvakantie met 
enkele leerlingen erop uit. 
Ze namen samen de trein naar Gent, 
en bezochten daar onder andere het 
Gravensteen. De zon was ook van de 
partij!

Natuurtweedaagse

BBQ

De laatste schooldag kwamen we naar 
jaarlijkse gewoonte samen om het 
begin van de vakantie te vieren en om 
de certi icaten uit te reiken. De ouders 
en het volledige team van leerkrachten 
en vrijwilligers werden uitgenodigd op 
een heerlijke barbecue.

Het was een ontspannen samenzijn 
onder een stralende zon!

Een primeur voor school De Lift. Voor het eerst  
gingen we samen 2 dagen op uitstap, met  
overnachting! In Leopoldsburg konden we terecht in 
jeugdverblijf Kampidoe, waar voor iedereen een bed 
voorzien was. 

Maar de echte avonturiers mochten hun tent  
opzetten op het terrein. We deden onder andere een 
bosspel en we zochten kruiden. Ook het eten maken 
en de afwas doen gebeurde gezamenlijk. Een  
uitdaging voor velen, maar we leerden er veel van bij, 
Het is zeker voor herhaling vatbaar.
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Activiteiten voor externen

Vakantiewerking
CoderDojo
Ook dit schooljaar organiseerden we, 
in samenwerking met CoderDojo, 
weer een gratis programmeersessie, 
aangepast aan leerlingen met ASS.

CoderDojo organiseert evenementen, 
de zogenaamde “Dojo’s”. Op die Dojo’s 
leren jongens en meisjes  
programmeren, websites maken, apps 
en spelletjes ontwikkelen. CoderDojo 
maakt van ontwikkelen en  
programmeren een leuke leerervaring.

De Lift organiseerde tevens samen 
met de CoderDojo vrijwilligers een 
speciale pop-up Dojo specifiek voor 
jongeren van 10 tot 18 jaar met ASS. 
Deze was toegankelijk voor het brede 
publiek en vond plaats op 3 april 2019. 
Dit werd ondersteund door het  
personeel van de school en  
vrijwilligers van CoderDojo om zo de 
auti-aanpak te kunnen bieden die 
deze jongeren nodig hebben.

Zowel jongeren van het gewoon als 
het  buitengewoon onderwijs waren 
welkom. Deze sessie verliep anders 
dan andere Dojo’s. Als informatica-
school voor jongeren met ASS was het 
evident dat we onze autisme- 
vriendelijke aanpak doortrokken.  

De CoderDojo-vrijwilligers kregen 
uitleg over  autisme en werden  
ondersteund door het  
leerkrachtenteam van De Lift.  

Voor de derde keer bood De Lift in de 
zomervakantie van 2019 een vakantie- 
werking aan. Aangezien veel  
jongeren met ASS moeite hebben met 
het invullen van de lange zomer- 
vakantie maar wel graag tijd achter de 
computer doorbrengen, deed De Lift 
een gevarieerd vakantie-aanbod naar 
deze doelgroep. Vier weken lang  
verwelkomden we ook jongeren met 
ASS die geen les volgen bij De Lift, 
maar wel tot de volgende doelgroep 
behoren:
- 11 tot 18 jaar zijn
- minimum (rand)normaal

begaafd
- interesse in informatica

Dagelijks boden we een gevarieerd 
programma, gericht op  
ontspanning en speels leren:
- informaticaworkshops
- sportactiviteiten
- creatieve activiteiten
- uitstapjes
- gezelschapsspelen en andere spelen
   (water, zoektocht, ...)
- ....

De begeleiding van de jongeren  
gebeurde door een professioneel team 
met ervaring met ASS. Een aantal  
lesgevers van De Lift maar ook externe 
lesgevers en vrijwilligers waren  
aanwezig. We boden per jongere  
voldoende individuele begeleidingstijd, 
zoals we ook in onze dagelijkse  
werking gewoon zijn. 

Om de specifieke noden van de  
jongere in kaart te brengen, gebeurde 
vooraf een grondige bevraging.

Allerhande hulpmiddelen (visuele 
ondersteuning, time-timers,  
stappenplannen, koptelefoons,  
prikkelarme ruimtes, …) werden  
ingeschakeld indien gewenst. Net als 
vorig schooljaar, vond ook nu weer een 
heel aantal externe leerlingen de weg 
naar deze vrijetijdsbesteding. Enkelen 
schreven zelfs in voor meerdere  
weken!

We verzamelden op voorhand informatie 
per leerling, verdeelden hen in kleine 
groepjes (of indien nodig individueel) 
over de lokalen en voorzagen bijna 1 
begeleider per jongere. Hulpmiddelen 
(time-timer, koptelefoon… ) werden  
ingeschakeld waar nodig. Ook boden  
we per opdracht stappenplannen aan,  
zodat de oefeningen duidelijk werden 
gestructureerd. Op deze manier werd 
deze Dojo voor alle jongeren een  
aangename ervaring.
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Op zaterdag 4 mei hielden we onze jaarlijkse opendeurdag. De leerlingen van de 
school hadden ook voor dit evenement de uitnodiging gemaakt. 

Op die dag zette onze school haar deuren open voor het publiek. We 
mochten geïnteresseerden verwelkomen die de werking van de school van 
binnenuit konden zien. 

Verschillende ouders, maar ook beleidsverantwoordelijken kwamen een kijkje 
nemen. Men hoefde echter niet te wachten tot de opendeurdag om kennis te 
maken met De Lift. Doorheen het schooljaar werden tevens tal van  
schoolrondleidingen gegeven aan ouders, scholen en hulpverleners.

Opendeurdag
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Het afgelopen schooljaar was een  
jubileumjaar: Op zaterdag 18 mei vierden we 
samen met ongeveer 120 genodigden het 
5-jarig bestaan van onze school.

Na een uitgebreide ontvangst met bubbels, 
begonnen we met het officiële gedeelte in de 
bioscoopzaal. 

Onze voorzitter en eerste initiatiefnemer Bert 
Beelen verwelkomde iedereen en gaf een 
woordje uitleg over de werking en evolutie 
van de school.

Dirk Deroost, mede-eigenaar en bestuurder 
van de Cronos-Groep, lauwerde ons initiatief, 
beklemtoonde het prachtig werk ervan en 
plaatste dit binnen de context van de  
arbeidsmarkt. 

Wij danken hem voor de tijd die hij vrij maakte 
om met ons dit Lustrum te vieren. Tevens 
onze oprechte dank voor de steun die wij van 
hem en Jef de Wit, beiden eigenaar van de 
Cronos-Groep, ondervinden. 

Zonder hen zou de toegankelijkheid van de 
school voor de ouders en leerlingen financieel 
niet haalbaar zijn. 

Pascale Vanaudenhove, schepen  
onderwijs van de Stad, gaf haar visie over 
de plaats van De Lift in het 
onderwijslandschap.

Zij bracht het verhaal over haar  
ontmoeting met de ouders van één van 
onze leerlingen, die haar verhaalden over 
de warme sfeer en de schoolse  
vooruitgang van Jesse, die bij De Lift  
een nieuwe start vond. 

Daarna mochten we van Emiel, tevens 
één van onze leerlingen, een heel  
dappere getuigenis aanhoren over zijn 
functioneren met een autismespectrum- 
stoornis en de meerwaarde die De Lift 
hem hierbij biedt. 

Lustrumviering



22 23

We kregen een mooie fotoreportage 
over de school aangeboden, gemaakt 
door één van onze leerlingen,  
Annabelle. 

We werden ontroerd door de  
getuigenis van Anja, moeder van onze 
oud-leerling Maarten. 

Zij bracht ons het verhaal hoe Maarten, 
hoewel begaafd, zijn weg niet vond 
in het onderwijs en door De Lift totaal 
openbloeide, een opleiding kreeg in 
het Java-programmeren en nu reeds 2 
jaar werkt als excellente programmeur 
bij het IT-bedrijf 2Sky (Cronos-Groep).

Katrien Beelen, mede-initiatief- 
neemster van ons project, leidde de 
sprekers op boeiende wijze in en  
schetste de voorstellingen. 

Thomas, één van onze leerlingen, 
ontwierp de grafische slideshow, die 
tijdens de toespraak vertoond werd.

Leerkracht Sandra en leerling 
Wout zorgden op een  
creatieve wijze voor de  
muzikale omkadering. 

Ingeborg Vijgen verantwoordelijk 
voor interne communicatie van de 
nationale loterij, bracht ons het  
heuglijk nieuws dat de zij ons project 
financieel gedurende minstens 2 jaar 
steunen.

Jan en Liam, twee leerlingen van de 
school, maakten een  
interessante en grappige vlog over 
het leven op school.

IT leerkracht Jan gaf uitleg over het 
informatica aanbod op onze school.
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De leerlingen zorgden voor demo’s over hun stages, 
hun realisaties en gaven uitleg over hun opleiding. In de prachtige gewelfde gebouwen (courtines) van 

de Citadel genoten wij van de gastronomie,  
aangeboden door de familie Lassaut  
(Salons Lassaut – Disciples Escoffier) op wiens steun 
en enthousiaste medewerking we steeds kunnen 
rekenen

De verrukkelijke wijnen werden aangeboden 
door Van Geyseghem. 

De courtines werden voor de gelegenheid 
volledig opgefleurd en gedecoreerd onder 
leiding van leerkracht Sandra.
Ook kunnen we voor onze festiviteiten steeds 
rekenen op Bram Engelen uit Beringen, die 
zorgde voor gepaste verlichting.

Verschillende vrijwilligers hebben het  
mogelijk gemaakt dat dit gebeuren een 
onvergetelijk feest werd.
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Nieuwe look Hoe helpt u De Lift?

Vorig jaar werd reeds een nieuw 
logo ontworpen voor onze 
school. Enkele maanden geleden 
kreeg dan ook ons gebouw een 
‘make-over’, met het nieuwe logo 
op de deur en op verschillende 
vensters. 

U kan ons financieel steunen op twee manieren:

Werkingsmiddelen De Lift

Met het inschrijvingsgeld kunnen wij enkel onze leraars betalen.
Gelukkig sponsort de Cronos-groep twee van onze IT-leraars, anders was zelfs 
het huidige inschrijvingsgeld niet voldoende.

Wij hebben sponsoringsgeld nodig voor onze werking, zijnde aanschaf  
computers en ander materiaal, betaling nutsvoorzieningen, vakantiewerking en 
nevenactiviteiten voor de leerlingen. Voor bedrijven en vrije beroepen kunnen 
wij sponsoringsovereenkomsten afleveren. Het rekeningnummer van “De Lift” is 
BE65 0688 9977 8996.

Fonds “Vrienden van De Lift Education vzw” binnen de Koning 
Boudewijnstichting

Wij zijn verheugd dat sinds mei 2019 dit fonds kon worden opgericht binnen de 
KBS. De folders worden nog gedrukt en verspreid. Zowel particulieren als  
bedrijven kunnen stortingen doen waarvoor een fiscaal attest wordt afgeleverd. 
Ook biedt de stichting de mogelijkheid om voor specifieke fondsenwervingen, 
vb. verjaardagen, huwelijken, een specifieke gestructureerde mededeling aan te 
vragen. 

Dit fonds wordt enkel en alleen aangewend voor de jongeren die anders niet de 
financiële mogelijkheid hebben toegang te krijgen tot de opleiding. Een 
onafhankelijke commissie stelt objectieve criteria vast teneinde na te gaan wie 
in aanmerking komt. Nu reeds kan u storten op het rekeningnummer  
BE10 0000 0000 0404 van de stichting, met vermelding van de gestructureerde 
mededeling 019/0320/00083.
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Ook dit schooljaar kon De Lift weer rekenen op de onmisbare hulp van vrijwilligers. 
Niet alleen tijdens de lessen, maar ook voor praktische ondersteuning en  
begeleiding tijdens de vakantiewerking en de CoderDojo’s mochten we beroep op 
hen doen. Hun inzet, enthousiasme, betrokkenheid en warmte waren een absolute 
meerwaarde in het begeleidingsaanbod van De Lift. 

• Tom Van de Weyer
• 26 februari 2019
• 19u14

Serviceclub Ronde Tafel 21 
uit Tienen geeft een cheque 
van 3.000 euro aan de privé-
school De Lift. Elk jaar besteedt 
de club zijn budget aan een 
goed doel. Voorzitter Cedric 
Honorez kwam in contact met
Katrien Beelen, die de school 
mee oprichtte.  Het geld wordt 
besteed aan de vakantie- 
werking. In de zomer worden vier weken lang workshops en uitstappen  
georganiseerd. Dankzij de schenking kan de bijdrage die de ouders hiervoor 
betalen worden verlaagd. De Lift richt zich op leerlingen met autisme die
talent hebben voor jobs in ICT en informatica. De school is intussen vijf jaar oud 
en is gegroeid van vier naar vijftien leerlingen. Het IT-bedrijf Cronos sponsort 
twee van de leerkrachten.

Dave Vanbrabant van IW Cronos 
bleef sterk betrokken bij de school. 
Hij nam regelmatig deel aan de 
teamvergaderingen, en gaf ons  
advies.

De Stad Diest bleef ons het prachtig 
gebouw op de Citadel ter  
beschikking stellen.

We danken ook Dirk Rombaut van 
Passwerk, Koen Ringoot van De 
Leerwijzer en Gust Vriens voor hun 
blijvende ondersteuning.

Van Geyseghem en Lassaut 
zorgden ook dit schooljaar weer 
voor de  culinaire omkadering van 
onze evenementen.
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Advocatenkantoor Beelen zorgt voor 
een permanente ondersteuning. Niet 
alleen voor advies, maar ook voor 
praktische ondersteuning en  
benodigdheden zoals secretariaats-
werk, computers, bureaumaterialen,… 
kunnen we bij hen steeds terecht.

De steun van CERA, Wolters Kluwer, 
QBC, Le Goût du Vin, Ronde Tafel 21 
Tienen, AFC Leuven, Marc vVych 
(Mavy bvba), Joli Lodger en Marva 
Parken gaf ons de kans om onder 
andere een boeiende vakantie- 
werking aan te bieden, maar ook  
leerrijke uitstappen te organiseren en 
degelijke materialen aan te kopen.

Steun

Verschenen persartikelen

Vrijwilligers

Artikel in Het Laatste Nieuws van 26 februari 2019 
De Lift krijgt cheque van 3.000 euro van serviceclub Ronde Tafel 21 Tienen

Sponsors
Uiteraard kan onze school niet zijn wat 
ze is zonder de steun van onze sponsors:

Zonder de Cronos-Groep zou De Lift niet kunnen bestaan. 
Via dit IT-bedrijf hebben we ervaren en gespecialiseerde 
IT’ers waar onze leerlingen les van krijgen. Twee van onze 
drie IT-leerkrachten worden volledig gesponsord door 
Cronos-Groep. De hoge kwaliteit van deze begeleiding met 
voorbereiding op de arbeidsmarkt is essentieel voor de 
werking van De Lift. 

De Nationale Loterij steunt voor  
minstens 2 jaar financieel onze werking 

We danken tevens enorm onze trouwe 
sympathisanten die ons jaarlijks finan-
cieel, door hun particuliere giften, blijven  
ondersteunen. Hun namen worden  
vermeld op onze website. 
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Tom Van de Weyer - 20 mei 2019

Katrien Beelen en haar vader Bert 
waren het middelpunt van 
belangstelling tijdens het lustrum van 
de school De Lift. 
Vijf jaar geleden richtten vader en 
dochter de privéschool op voor 
jongeren met een 
autismespectrumprofiel. “We geven 
specifiek opleidingen tot 
informaticus”, zegt Katrien. “Mijn zoon 
heeft autisme en kon in het  gewoon 
onderwijs nergens een  gepaste 
opleiding vinden. Daarom zijn we zelf 
een school begonnen.”

De Lift wordt gesponsord door het IT-
bedrijf Cronos. De school is  
gehuisvest op de Citadel, waar de 
stad een gebouw ter beschikking 
stelt. Dit jaar zijn er negentien 
leerlingen ingeschreven die komen 
vanuit heel Vlaanderen.  
Verschillende leerlingen zijn er  
afgestudeerd en hebben een vaste 
baan gevonden in de IT-sector.

Artikel in Het Laatste Nieuws van 20 mei 2019 
Privéschool De Lift viert vijfjarig bestaan

Artikel in Het Nieuwsblad van 1 juni 2019
Luk Weyens
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Ook één van onze eigen leerlingen  
blijkt schrijftalent te hebben!

In haar eigen woorden beschrijft  
Annabelle hoe het voor haar is om 
autisme te hebben. Met dit boek  
hoopt ze meer begrip te creëren  
voor mensen met ASS. 

Het boek bevat tevens 10  
getuigenissen van mensen die  
dagelijks in  contact komen met  
autisme. Zo nam Annabelle niet enkel 
bij vrienden en hulpverleners  
interviews af, maar ook bij een aantal 
begeleiders van onze school De Lift. 
De gevarieerde, doordachte vragen die 
ze stelt, belichten verschillede  
aspecten van autisme. Annabelle 
geeft een aantal  aandachtspunten om 
mensen met autisme beter te kunnen 

begrijpen. Ook voor mensen die zelf  
autisme hebben, biedt ze bruikbare 
hulpmiddelen (tools).

Op het Lustrumfeest presenteerde  
Annabelle haar boek. Dit kon op veel 
interesse rekenen waarbij reeds  
talrijke exemplaren verkocht werden. 
Annabelle deed hierbij een  
fantastische geste voor De Lift: de 
opbrengst van alle boeken bedraagt 
ondertussen reeds meer dan 1000 euro 
en werd integraal geschonken aan De 
Lift! Voor meer info of bestellen van het 
boek kan men contact opnemen met 
Annabelle op  
annabelle.peeters@delifteducation.be

Proficiat aan Annabelle voor dit prachtig 
boek en het schitterend gebaar naar De 
Lift toe!

Boek Annabelle 




