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NUT sponsort Drempels Weg
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Leny Monsieurs-Vermeulen neemt de cheque van 4500 euro met genoegen aan van NUT-voorzitter Boudewijn de Graaf.
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Het scholenproject Drempels
Weg van het Gehandicapten
Platform Waalwijk, draait op
volle toeren. Met dit project
wordt aan alle basisschoolleerlingen uitgelegd en inzichtelijk
gemaakt hoe het dagelijks
leven van de gehandicapte medemens er uit ziet. De nadruk
ligt dan op wat er vooal allemaal nog wél kan. Door het
succes werd de financiële druk
op de begroting van het Gehandicapten Platform te groot.
Door een gulle bijdrage van het
NUT, departement Langstraat,
is voortbestaan van het project
Drempels Weg de komende
jaren verzekerd.

 Door Wil Monsieurs
 Waalwijk

Omdat aan het scholenproject
Drempels Weg alle scholen uit de
gemeente Waalwijk deelnemen,
zijn de 30 vrijwilligers van dit project bijna elke maandag op één van
de basisscholen te vinden. Onverkort krijgen deze vrijwilligers leuke
reacties van de leerlingen. Leven
met een handicap wordt middels
dit project door de kinderen ineens
door andere ogen bekeken.Het is
dit educatief gegeven wat bij het
bestuur van het NUT in het oog
sprong. NUT-voorzitter Boudewijn de Graaf, vertelt dat het NUT
zonder aarzeling besloot de portemonnee te trekken. “Toen wij het
verzoek kregen van Drempels
Weg en zagen wat ze in dit project
doen, wisten we meteen dat het
aan alle doelstellingen van ons voldeed. Vroeger hield het NUT zich
bezig met onderwijs voor de lagere
groepen in onze samenleving. ‘Tot
onderricht en verheffing van het
Volk’ was hierbij de slogan. Te-

genwoordig richten we ons op
educatie en dat onderdeel zit meer
dan genoeg in het project Drempels Weg”, legt de voorzitter uit.
“Kijk, omdat we een mooi eigen
vermogen hebben, willen we projecten waar we kunnen ondersteunen. Normaal sponsoren we dan
vanuit de rente-opbrengsten uit
ons vermogen, maar Drempels
Weg vonden we dermate sterk, dat
we besloten om een beetje in te
teren op dat vermogen. We ondersteunen dit project in elk geval
de komende jaren”, voegt De
Graaf toe. Scholenproject Drempels Weg krijgt van het NUT als
start een bijdrage van bijna 4.500
euro. Hiermee kan dit project al
haar drukwerk laten vervaardigen
en er voor zorgen dat alle andere
zaken in conditie blijven. Alle leerlingen ontvangen een werkboekje,
oorkonde én een braillekaartje. “Ze
kunnen het nog eens een keer
doorlezen en oefenen”, legt Leny

Monsieurs-Vermeulen uit. “We
zijn erg blij met steun van het
NUT. Het geeft ons de kans om
ons project naar behoren te kunnen uitvoeren. Het succes van dit
scholenproject is al bewezen, Het
zijn vooral de reacties van de kinderen zelf waardoor het zo leuk is
om aan dit project mee te werken.
Het NUT werd in 1785 opgericht.
In de Langstraat bestaat het NUT
al 162 jaar. Zorgde het NUT vroeger voor onderwijs voor het volk,
tegenwoordig staan educatie en
cultuur hoog in het vaandel. Iedereen kan lid worden van het NUT.
Dat kost slechts 12,50 euro per
jaar. Aanmelden hiervoor kan bij
mevr. A. Arts, 0416-337909. Ook
als u een sponsorbedrag wilt ontvangen, kunt hier terecht. Voor informatie over het Nut is mevrouw
Arts ook de juiste persoon.
U kunt ook een mailtje sturen naar
secretariaat@nutlangstraat.nl.
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Nooijens’ Tegelmobiel is een
rijdende tegel-showroom
met een compleet assortiment
wand- en vloertegels, natuursteen.
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