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Ontstaan en doel van de school

Doelgroep

Aanpak

Leerprogramma informatica

In 2014 werd De Lift Education opgericht vanuit een nood en een leemte in het onderwijslandschap: 
het bevrijden van (IT-gerelateerde) talenten van jongeren met een autismespectrumprofiel door 
middel van een aanbod op maat. De Lift werd al snel een succes en maakte een gestage groei 
door van 4 naar 18 leerlingen. De sterke focus op toekomstplanning maakt dat leerlingen niet 
losgelaten worden op de leeftijd van 18 jaar, maar pas wanneer ze gesterkt zijn om de volgende 
stap in hun leven te zetten. Dit wordt individueel bekeken, samen met de jongere zelf en de 
ouders. Ook staat dit helemaal los van het behalen van een diploma. Het belangrijkste doel 
is dus het op weg zetten van de jongeren in de richting van een voor hen gepaste toekomst. 

Voor enkelen is dit bij het behalen van een diploma secundair onderwijs (soms al voordat ze 
18 jaar zijn) als toegangsticket voor verdere studies. Voor de meerderheid is dit bij het vinden 
van een passende IT-job, vaak gefaciliteerd door stages en een mooi opgebouwde CV. Op 
die manier kon De Lift Education tot op heden steeds een passende doorstroom creëren.  

De Lift vertrekt vanuit de interesses van de 
jongere. We spelen in op de sterktes en 
prikkelen de intrinsieke motivatie om zich 
te bekwamen in specifieke 
computervaardigheden.

 programmeren met verschillende 
 programmeertalen

 ontwikkeling, ontwerp en beheer van
 websites

 apps ontwikkelen
 foto- en videobewerking in 2D en 3D
 computersystemen en netwerken
 software testen
 labeling en annotatie
 Officepakket

De Lift biedt onderwijs aan leerlingen 
met een autismespectrumprofiel vanaf 
12 jaar. Een doorgedreven interesse voor 
informatica is noodzakelijk. Jongeren met een 
autismespectrumprofiel hebben specifieke 
(maar vaak zeer discrepante) mogelijkheden. 
Door een geïndividualiseerde aanpak 
kunnen ze hun talenten beter ontdekken en 
ontwikkelen. 

We stellen, in overleg met de ouders en de jongere, individuele doelen voor elke leerling. Op 
basis daarvan wordt een lessenrooster opgemaakt. De lessen worden gegeven in kleine groep-
jes, in een prikkelarme omgeving. Er wordt ondersteuning geboden op het vlak van opdrachtbe-
grip en communicatie, indien nodig visueel. Leerlingen worden gecoacht in de richting van hun 
doelen, met methodieken op hun maat. Vertrekkend vanuit de interesses van de leerlingen, is er 
ook ruime aandacht voor het stimuleren van sociaal-communicatieve vaardigheden. We leggen 
nadruk op het ontwikkelen van zelfkennis, het leren omgaan met de eigen uitdagingen en het 
stimuleren van de aanwezige talenten. Dit alles met het oog op het creëren van kansen en het 
verhogen van de mogelijkheden op een zinvolle toekomst. Daarbij krijgen de jongeren ruimte 
om ook op emotioneel vlak hun plaats te vinden.



5

Team

Coördinatie

Het team bestaat uit gemotiveerde lesgevers met ervaring in autisme. Ze coachen elke jongere 
op zijn/haar niveau en zorgen voor een aangepaste didactiek die rekening houdt met de 
individuele leerstijl van de leerling.
Professionele informatici, gedeeltelijk gesponsord door Cronos, geven de IT-lessen. 
Elke lesgever heeft ook een andere job, waardoor hij/zij met beide voeten in de praktijk staat en 
deze kennis en ervaring kan doorgeven. 
We kunnen daarnaast rekenen op ondersteuning van betrokken vrijwilligers en stagiairs.
Tijdens een wekelijks overleg bespreken de lesgevers samen met de orthopedagoge het 
lesaanbod en het theoretisch kader.  

De coördinatie is in handen van Annemie Willekens en Leen Smekens. Annemie is als directie en 
orthopedagoge het eerste aanspreekpunt van nieuwe ouders en externen. Ze volgt de werking 
van heel nabij op en ondersteunt het team op alle mogelijke manieren.
Leen is elke dag aanwezig op school en coördineert de dagelijkse werking. Zij neemt onder 
andere praktische zaken op als het aanpassen van lessenroosters, plannen van uitstappen, 
invulling van de vrije tijd… Ze zorgt ook voor de dagelijkse orthopedagogische ondersteuning van 
zowel lesgevers als leerlingen. 

Annemie Willekens

Mathias Lenaerts Jan Rosseel Bert Nussbaum Isabel Baele

Leen Smekens
Master orthopedagogie

Systeemnetwerken, 
hardware en webdesign
Bachelor informatica

Programmeren
Dr. Ir. Elektronica

Grafische IT 3D en animatie
Bachelor architectuur en 
Master stedenbouw

Grafische IT 2D
Grafisch vormgever 
illustrator

Master orthopedagogie en 
logopedie

IT-lesgevers
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Sandra Delbeek Paul Koninckx Jeroen Luyten Carine Bos 
Nederlands, 
communicatie, 
stagebegeleiding, …
Master logopedie en 
audiologie

Examencommissie, 
sociale vaardigheden, 
theoretisch rijbewijs, … 
Master klinische 
psychologie

Examencommissie, sociale 
vaardigheden, wiskunde, …  
Bachelor secundair 
onderwijs in wiskunde, 
biologie en economie

Zelfredzaamheid 
Verzorgende

Lesgevers algemene vakken en examencommissie

Vrijwilligers en stagiairs

Net zoals bij onze leerlingen, gaan we ook bij onze lesgevers op zoek naar hun talenten. 
Ongeacht het diploma, kijken we in onderling overleg wie welke leerling optimaal kan helpen 
om zijn of haar doel te bereiken. 

Omdat voor elke leerling individuele doelen nagestreefd worden, kunnen we niet zonder de 
enorme steun van vrijwilligers en stagiairs. Hun ondersteuning in de lessen is onontbeerlijk voor 
de werking van de school. DANKJEWEL!

Ted Kappetijn Astrit Godanci Nathalie Heylen David Reynaerts 
Engels 
Master politieke 
wetenschappen en 
rechten

Sport 
Sportcoach

Sport 
Master LO en bewegings-
wetenschappen

Wiskunde, 
Sherborne
Master 
kinesitherapie en 
psychomotorisch 
therapeut
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We willen er voornamelijk voor zorgen dat 
onze leerlingen tijdens hun opleiding meer 
perspectief ontwikkelen en mogelijkheden 
zien op het uitbouwen van een zinvolle 
toekomst. Bij de meesten kan dit zonder 
diploma, met vooral de nadruk op het 
stimuleren van vakinhoudelijke en sociaal-
emotionele vaardigheden. Via stages maken 
zij kennis met het bedrijfsleven en krijgen op 
die manier de mogelijkheid op tewerkstelling. 
Zo zijn al oud-leerlingen tewerkgesteld bij 
onder andere:

  Passwerk: www.passwerk.be
  2sky: www.2sky.be
  Antenor: www.antenor.eu 

Anderen kozen er bewust voor om geen 
verdere carrière uit te bouwen in de 
informaticawereld en werken nu bijvoorbeeld 
voor Nike, Carrefour of Rodea, of hebben een 
eigen vennootschap opgericht. 

Diegenen die toch hogere studies willen 
aanvatten, kunnen in samenwerking met 
de examencommissie en CVOVolt op onze 
school gecoacht worden richting diploma. 
Zo behaalden in juni 2022 opnieuw twee 
leerlingen hun diploma secundair onderwijs  
en twee anderen staan op een zuchtje van 
de eindmeet. Verschillende oud-leerlingen 
studeren verder in de richting van informatica. 
Eén oud-leerling behaalde onlangs aan de 
Staffordshire University in Engeland 
zijn diploma bachelor in de richting Esports.

Onze initiatiefnemers  

Onze stuurgroep 

Leerlingen: opleiding en resultaten

Bert Beelen Katrien Beelen Ted Kappetijn 

 Bert Beelen, advocaat, initiatiefnemer 
 Katrien Beelen, advocaat, initiatiefnemer 
 Ted Kappetijn, advocaat, initiatiefnemer 
 Philippe Cockx, gewezen algemeen directeur Ten Desselaer 
 Dirk Rombaut, commercieel directeur Passwerk 
 Jürgen Meheus, B.U.-manager Cronos/ M2Q 
 Dave Vanbrabant, manager IW 
 Gert Van Assche, manager Datamundi
 Annemie Willekens, orthopedagoge en directie 
 Leen Smekens, orthopedagoge, logopediste en coördinator
 Sandra Delbeek, logopediste



Met medewerking van vzw De Lift Education 
werd in september 2022 de vzw Detail 
opgericht, met als doel:

  Het tewerkstellen van personen met 
een beperking, meer in het bijzonder personen 
met een autismespectrumprofiel met een 
normale begaafdheid, zonder limitatief te 
zijn, uitgaande van hun specifieke kwaliteiten 
en binnen hun mogelijkheden, dit binnen 
vakgebieden waarin zij uitmuntend presteren, 
meer bepaald de ICT-sector, in het bijzonder 
labeling en annotatie, digitaliseren van 
archieven, ondersteunen van geolokalisatie, 
testen van software en alle administratieve- en 
kwaliteitsopdrachten met focus op activiteiten 
waarin visueel denkvermogen belangrijk is, 
zonder limitatief te zijn.

  De begeleiding en jobcoaching van 
personen met autisme zowel binnen het 
bedrijf als bijstand voor andere bedrijven.

Het is immers zo dat voor bepaalde leerlingen 
een blijvende ondersteuning nodig is om 
aansluiting te vinden op de arbeidsmarkt.

Ondanks beperkingen op het vlak van 
communicatie, merken we dat zij vaak 
uitblinken op het vlak van:

  Oog voor detail 
  Nauwgezet werken
  Perfectionistisch
  Gestructureerde werkwijze
  Graag routine hebben / repetitieve  
  taken
  Groot concentratievermogen
  Doorzettingsvermogen

De voorbije jaren hebben we ingezet op deze 
talenten, door het uitvoeren van labeling- en 
annotatietaken voor verschillende bedrijven:

  VITO: www.vito.be 
  Adesa: www.adesa.eu 
  Ayes: www.ayes.ai 
  NGI: www.ngi.be 
  Stad Leuven: www.leuven.be 
  Robovision: www.robovision.ai 

Daarom werd recent het bedrijf Detail 
opgericht, waar werknemers met ASS deze 
taken kunnen uitvoeren.
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VZW Detail

We zijn ervan overtuigd dat het werk dat 
deze jongeren doen een meerwaarde is 
voor: 
  De bedrijven: hogere 
  nauwkeurigheid, uitbesteding van  
  de taken aan een lokaal en maat 
  schappelijk verantwoord bedrijf. 

  De maatschappij: minder personen
  zijn afhankelijk van een uitkering. 

  De leerlingen zelf: een verhoging  
  van het zelfwaardegevoel en de 
  persoonlijke ontplooiing. 

Kijk zeker eens op onze website: 
www.oogvoordetail.be 
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Stages

Door stage te lopen in een bedrijf, kunnen 
leerlingen zowel hun vakinhoudelijke als 
sociaal-emotionele vaardigheden oefenen. Er 
komt immers heel wat kijken bij het presteren 
in een minder vertrouwde omgeving, waar 
vaak andere regels gelden dan in een school.

Daarom vinden we het zeer waardevol om de 
leerlingen die daar klaar voor zijn, via stages 
voor te bereiden op de arbeidsmarkt.

Ook het afgelopen schooljaar konden onze 
leerlingen weer terecht in verschillende 
bedrijven:

Samenwerking Hagelandse 101
De Hagelandse 101 is een wandelprestatietocht zonder wedstrijdelement waarbij 101 kilometer 
afgelegd moet worden binnen de 24 uur. Hiervoor ontwikkelden we in De Lift een app. Het traject 
van de wandeltocht is in de app gestoken. De deelnemers krijgen informatie over de te volgen 
route, bevoorradingsplaatsen en het punt op de route waar ze zich bevinden. Ook vrienden en 
familie kunnen op deze manier de deelnemer volgen. Zo kan men gegevens over het traject 
verzamelen, die dan door de organisatie gebruikt kunnen worden om volgend jaar aanpassingen 
te doen. 

Dit is een voorbeeld van een filmpje dat 
door één van onze leerlingen werd

gemaakt tijdens zijn stage. 

 Out of use: www.outofuse.com
 Equitom: www.equitom.be
 TravelMedia: www.travmedia.be
 Fabrique Fantastique: www.fabriquefantastique.be 
 Epic Frame: www.epicframe.be 
 Woonzorgcentrum Sint-Augustinus: www.sad.be
 ALS-Liga: www.als.be 



Activiteiten 2021-2022

28 oktober 2021: Bedrijfsbezoek Epic Frame
We willen met onze lessen de leerlingen meer perspectief bieden op de mogelijkheden na de 
secundaire school. Voor velen onder hen is dat een job op de reguliere arbeidsmarkt. Daarom 
vinden we het belangrijk om hen een zicht te geven op het werken in een IT-omgeving. 
Bij Epic Frame kregen we meer uitleg over het doel van marketing en hoe je daar met het maken 
van video’s kan aan tegemoet komen. 

www.epicframe.be 

29 oktober 2021: Halloween + bowling
Op een vrijdag voor een vakantie proberen we steeds een fijne uitstap te plannen. Dat was 
niet anders op de dag voor de herfstvakantie. In de namiddag trokken we naar Sportagon in 
Tessenderlo om te bowlen, poolen of minigolf te spelen. We zijn hier hartelijk ontvangen en er 
werd op een gepaste manier aandacht gegeven aan de noden van onze leerlingen.
Terug op school wachtte ons een heerlijk griezelige versnapering, met een enorme dankjewel 
aan Carine voor deze smakelijke verrassing! 

7 december 2021: Workshop Belgian National Orchestra
Op dinsdag 7 december kregen we bezoek van enkele leden van het Belgian National Orchestra, 
die bij ons een workshop kwamen geven. Ze hadden hulp nodig bij het uitwerken van enkele 
Avatars voor hun familievoorstelling op zaterdag 15/01/22 in het Paleis voor Schone Kunsten 
in Brussel. De voorstelling zelf werd helaas uitgesteld wegens Corona, maar toch gingen onze 
leerlingen enthousiast aan de slag en toverden heel creatieve Avatars uit hun mouw!
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24 februari 2022: bedrijfsbezoek NGI 
Aansluitend bij de labeling- en annotatietaken waar onze 
leerlingen aan werken, mochten we een bezoek brengen 
aan het Nationaal Geografisch Instituut. Zij verzamelen, 
beheren en verspreiden geografische informatie over 
België. We kregen eerst een theoretische presentatie 
waarin we meer uitleg kregen over hun werk. Daarna werd 
ook een praktische oefening voorzien in een 3D omgeving.
Dit kon voor één leerling in de maanden nadien verdergezet 
worden in een stagetaak waarbij hoogspanningsmasten 
aangeduid moesten worden. 

24 maart: bedrijfsbezoek Mediapunt Leeman
Ook bij Mediapunt Leeman in Tielt-Winge mochten we een kijkje gaan nemen, in het kader van 
het kennismaken met een werkomgeving van een IT-er. 

www.mediapuntleeman.be 

We kregen een rondleiding in de winkel, uitleg over 
het werk daar en er was ook de mogelijkheid om 
vragen te stellen. Dankjewel voor deze mooie kans!

24 januari 2022: schaatsen
Naar jaarlijkse traditie hebben we ook nu weer de ijspiste van Hasselt opgezocht. 
Ijspret verzekerd!
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20 april 2022: CoderDojo 
Bij CoderDojo leer je alles over websites, games, apps en software door er zelf mee aan de slag 
te gaan. Ze verzamelen in clubs of Dojo’s en gaan samen aan het werk.
CoderDojo Belgium organiseert gratis workshops (doe-het-zelf lessen) voor meisjes en jongens 
van 7 tot 18 jaar. 
Elk jaar organiseren we in De Lift een workshop specifiek voor leerlingen met ASS. Hierdoor 
zetten jongeren hun eerste stappen in het programmeren, of breiden hun aanwezige kennis uit. 
Op deze manier kunnen ze ook kennismaken met onze school en werking. 

1 april 2022: Bezoek Espe
Twitch streamer Espe lanceerde op TikTok een filmpje, waarin hij meedeelde dat hij zijn 
Playstation console weg zou schenken. Een leerling van onze school reageerde hierop dat hij de 
console aan De Lift zou geven, zodat alle leerlingen ermee konden spelen. 
Espe bracht een bezoek aan onze school en liet de Playstation 4 achter. Deze wordt zeer 
regelmatig door de leerlingen gebruikt in de pauzes. Dankjewel hiervoor! Espe maakte hierover 
ook een mooi filmpje op YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=Jo_ekmlqMU0 

Hoogteparcours Halve Maan 
Na de middag trotseerden we de koude en gingen 
naar het provinciedomein Halve Maan voor een 
hoogteparcours. Respect voor de dapperen die de 
hoogte ingingen!
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5 juni 2022: Opendeurdag 
Om geïnteresseerden kennis te laten maken met onze school, stelden we de deuren open voor 
iedereen die onze werking wilde leren kennen. Dit jaar deden we dit in samenwerking met de 
Tempeliersorde (www.otac.be). Dezelfde dag organiseerden zij een vlooienmarkt, onder andere 
ten voordele van onze school. Op deze manier werd het op het hele terrein van de Citadel een 
gezellige bedoening!

9 en 10 juni 2022: Tweedaagse
Voor het eerst in twee jaar konden we weer zonder beperkingen op tweedaagse! Dankzij de 
steun van Rotary Club Leuven-Rotselaar konden we dit zonder extra kosten aanbieden aan onze 
leerlingen. 
Opnieuw kozen we voor onze vertrouwde stek Kampidoe in Leopoldsburg. We leefden ons 
onder andere uit met honkbal, een dropping en voetbal. Ook door het slechte weer lieten we 
ons niet uit het lood slaan; we maakten het gezellig met verschillende gezelschapsspelen. Als 
afsluiter bezochten we be-MINE in Beringen. 

22 april 2022: Workshop muziek 
Op een zonnige vrijdagnamiddag vonden we Hans 
Jochems bereid om met onze leerlingen te werken rond 
muziek. Hij leerde hun allerlei bij over het herkennen van 
emoties aan de hand van muziekakkoorden. Aangezien 
enkele leerlingen ook een muziekinstrument bespelen, 
viel dit beslist in goede aarde. Het is immers vaak 
makkelijker om emoties te ‘vertalen’ in muziek, dan in het 
gesproken en geschreven Nederlands. Dankjewel voor 
deze mooie ervaring, Hans!
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Augustus 2022: vakantiewerking
De laatste weken van de zomervakantie organiseren we steeds onze vakantiewerking. 
Voor jongeren met ASS is het immers niet evident om die 9 weken zinvol te besteden. In de 
voormiddag komen er telkens verschillende IT-onderwerpen aan bod, in aangepaste workshops. 
Elke namiddag kiezen we voor ontspanning, zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de Halve Maan, 
knutselen, houtbewerking, spelletjes, … . 

30 juni 2022: Barbecue
We maken er een gewoonte van om elk schooljaar feestelijk af te sluiten met een barbecue. 
Leerlingen die afstuderen worden in de bloemetjes gezet en voor ouders, leerlingen en 
leerkrachten is het een unieke gelegenheid om elkaar beter te leren kennen. Dit alles natuurlijk 
met een (heel lekker!) hapje en drankje. 



Vrijwilligers

Omdat we onze leerlingen een individueel 
aangepast aanbod willen geven, kunnen we 
niet zonder de ondersteuning van de vele vrij-
willigers. Zij helpen met kleine en grote taken 
als het vervoer, opvang, individuele begelei-
ding, het uitwerken van lessen op maat, … . 
Een dikke dankjewel aan iedereen die ons 
onbaatzuchtig bijstaat, op elk moment!

Sponsors
Omdat we geen enkele vorm van subsidie 
ontvangen van de overheid, is de steun van de 
sponsors onmisbaar. 
 
Dankzij Cronos kunnen wij professionele 
IT’ers inzetten om de nodige vaardigheden 
aan te leren aan onze leerlingen. Twee 
leerkrachten worden volledig gesponsord 
door hen. Op die manier zorgen we ervoor dat 
de skills die de leerlingen aangeleerd krijgen 
compatibel zijn met de verwachtingen van de 
arbeidsmarkt. Ook kunnen we steeds beroep 
doen op medewerkers van Cronos waarbij 
onder andere Dave Vanbrabant, Ann Van 
Turnhout en Cindy Smits. Op Jürgen Meheus 
van M2Q behorend tot Cronos kunnen we 
permanent beroep doen. Tevens is hij lid van 
onze stuurgroep en bestuurder van de nieuw 
opgerichte vzw Detail.

Het gebouw waar onze 
school gevestigd is, 
wordt nog steeds ter 
beschikking gesteld 
door de stad Diest. 
Een prachtig gebouw 
op een mooie locatie!  
 
IInhoudelijke ondersteuning betreffende 
de aanpak van de leerlingen en het zoeken 
naar hun talenten, krijgen we steeds van Dirk 
Rombaut van Passwerk en Koen Ringoot van 
De Leerwijzer. Gust Vriens sprak opnieuw zijn 
contacten aan om ons op de kaart te zetten bij 
belangrijke partners en sponsors.

Administratieve en praktische ondersteuning 
was er ook dit jaar weer van Advocatenkantoor 
Beelen.
Voor onze culinaire activiteiten kunnen wij 
steeds rekenen op de steun van  

Salons Lassaut en wijnhuis Van Geyseghem.
We maken ook nog steeds dagelijks gebruik 
van de IT-materialen die we konden aankopen 
dankzij de steun van De Nationale Loterij. 
De krachtige computers, 3D-printers, drones, 
… gebruiken we zeer regelmatig tijdens de 
lessen en de vakantiewerking. Op die manier 
kunnen we bijblijven in een snel veranderende 
IT-wereld.  

Hugo Kerkhofs schreef een exclusief boek, 
genaamd ‘MaaS en MenS’ en schonk de 
volledige opbrengst aan vzw De Lift. 

Ieder jaar vermelden wij in ons jaarjournaal 
personen of bedrijven die dat jaar een 
evenement of speciale ondersteuning 
voorzagen voor De Lift. Dit schooljaar mochten 
we rekenen op de steun van: 

  Laurent Dhont en zijn bedrijf LDIT 
  Ladies Circle Leuven
  CD&V Glabbeek
  Lebon Marc 
  Hagelandse 101 vzw
  Restaurant Arenberg 
  Apotheek Elbefar Glabbeek
  KT Foundation

  Rotary Club Leuven-Rotselaar
  Hugo Kerkhofs
  Prof. Dr. Dirk Timmerman & Prof. Dr.  
  Minne Casteels
  Le Goût du Vin 

Ook ontvingen we dit jaar 
opnieuw verschillende geldbedragen 
en particuliere giften. 
Hun namen worden vermeld 
op onze website.  

Steun
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Passwerk Lifetime Achievement Award

In 2021 werd onze voorzitter, Bert Beelen, tot laureaat van de Passwerk Lifetime Achievement 
Award (PLAA) verkozen door de Raad van Bestuur van Passwerk. Deze award wordt jaarlijks 
uitgereikt aan personen die elk op hun manier een wezenlijk verschil maken voor de gemeenschap 
van mensen met een autismespectrumstoornis.

Op 25 november 2021 vond de officiële uitreiking plaats, in het bijzijn van een tachtigtal 
genodigden. 
De raad van bestuur van Passwerk wil hiermee deze mensen een heldenstatus bezorgen. Bert 
Beelen ontving een biografie over zijn leven, omdat zij bij Passwerk vinden dat hij een voorbeeld is 
en dat wij door zijn levensverhaal geïnspireerd worden! Zijn naam wordt ook in hun hoofdkantoor 
in Berchem vereeuwigd op een bord met daarop alle namen van de laureaten. Daarnaast wordt 
ook een zaal in één van hun kantoren naar hem vernoemd. Tot slot kreeg hij tijdens de viering een 
officiële oorkonde uitgereikt.

Proficiat meester Beelen!



U kan ons op twee manieren financieel 
steunen:  

Werkingsmiddelen De Lift  
We willen jullie op een transparante manier 
inzicht geven in het gebruik en de oorsprong 
van onze werkingsmiddelen: 

 Het inschrijvingsgeld wordt integraal 
 gebruikt om de medewerkers te 
 betalen.
 De Cronos-groep sponsort twee IT-

 leerkrachten. 
 Voor de dagelijkse werking, aanschaf 

 van materiaal, nutsvoorzieningen, … 
 doen we beroep op sponsoringsgeld. 
 Voor bedrijven en vrije beroepen 
 kunnen wij sponsorings-
 overeenkomsten 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. 
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 onze 
opleiding. Een onafhankelijke commissie 
stelt objectieve criteria vast teneinde na te 
gaan wie in aanmerking komt. U kan storten 
op het rekeningnummer BE10 0000 0000 
0404 van de stichting, met vermelding 
van de gestructureerde mededeling 
019/0320/00083. 

Hoe helpt u De Lift?
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Verschenen persartikelen
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