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SCHOOL VOOR AUTISTISCHE JONGEREN WIL INSCHRIJVINGSGELD VERLAGEN 

Gezocht: sponsors voor De Lift 

Leerling Maarten en zijn mama Anja, met achter zich Bert Beelen en Annemie Willekens. -
 Foto Bollen  

De Lift, de Diestse informaticaschool voor jongeren met autisme, is na twee jaar werking 
uitgegroeid tot een goed draaiende school met een zeer mooie reputatie. "We hebben nu zes 
leerlingen, waaronder enkele voorlaatstejaars, die volop klaargestoomd worden om de 
arbeidsmarkt op te gaan", zegt coördinator Annemie Willekens. Tijdens de opendeurdag 
afgelopen weekend kwamen nog heel wat ouders langs om een kijkje te nemen. 

VANESSA DEKEYZER  

Een koppel uit het Limburgse heeft twee zoontjes met autisme, eentje van 10 jaar en eentje 
van 12 jaar. "Voor onze oudste zoon zijn we nu aan het bekijken wat zijn mogelijkheden zijn 
in het secundair onderwijs en die mogelijkheden leken ons erg beperkt, tot we een reportage 
zagen over de Lift in Diest. Aangezien onze zoon sterk geïnteresseerd is in alles wat met 
computer te maken heeft, overwegen we sterk om hem in deze school in te schrijven." 
 



Maarten (18) volgt al sinds vorig jaar les in De Lift. "Eerst zat hij in het gewoon onderwijs, 
maar plots kregen we te horen dat hij hier niet meer welkom was", vertelt mama Anja. "Dat 
was even schrikken, maar we bleven niet bij de pakken zitten, omdat we zagen dat Maarten 
heel wat in zijn mars had. Sinds zijn tiende is hij bezig met computer en programmeertaal. 
Toen we hoorden over het initiatief De Lift, waren we meteen dolenthousiast. Maarten bloeit 
hier helemaal open en heeft meer zelfvertrouwen gekregen." 

Lening voor schoolgeld 

"Via onze hoofdsponsor, informaticabedrijf Chronos, worden er drie topinformatici 
tewerkgesteld als lesgever in onze school", zegt oprichter Bert Beelen. "Bovendien worden de 
leerlingen door Passwerk gecoacht om de arbeidsmarkt op te gaan. Zo hebben we nu al 
vernomen dat onze student Maarten goed bevonden is om bij Chronos aan de slag te gaan." 
Dit nieuws was een grote verrassing voor Anja, die in huilen uitbarstte. "We hebben een 
lening moeten aangaan om het schoolgeld, 1.500 euro per maand, te kunnen betalen, maar die 
investering was meer dan de moeite waard." 
 
"We willen dat schoolgeld naar beneden halen, maar dat is niet evident omdat we geen 
subsidies krijgen van de overheid", vertelt Bert Beelen. 

Sponsoring 

"Het inschrijvingsgeld gaat volledig op aan de betaling van het personeel. We zijn nu dan ook 
hard op zoek naar structurele sponsoring, zodat we het inschrijvingsgeld kunnen verlagen. 
Omdat we ons al bewezen hebben, hebben we er alvast goede hoop op om die broodnodige 
sponsoring te vinden." 
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