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BASISAAN 
DE

Pinksteren 2019

Beste donateur van “Stichting Steun Scholen met de Bijbel”, 
Wilt u in het vervolg liever informatie van ons ontvangen 
per email, stuur dan een mail met uw naam en adres zoals 
op deze acceptgiro naar: administratie@stichtingssbg.nl

  Hartelijk dank! J. Stolk, penningmeester. 

Newsletter 1-2019_outline.indd   1 15/05/19   00:33



2 NIEUWE KLASLOKALEN 
raming kostprijs € 193.514

eigen inbreng € 58.054

HOOFDGEBOUW GEOPTIMALISEERD raming 
kostprijs € 217.005 - eigen inbreng € 65.102 

TOEGANG RIJSENBERGSTRAAT HERDACHT 
raming kostprijs € 32.500 - eigen inbreng € 9.750

HUIS WORDT SCHOOL 
raming kostprijs € 257.857
eigen inbreng € 77.357

SPEELPLAATS KRIJGT KADER 
VOOR ONTWIKKELING (groen, etc) 
raming kostprijs € 49.450 
eigen inbreng € 14.835

ONTWERP EN COORDINATIE:

ATELIER VENS VANBELLE
DRIES VENS MAARTEN VANBELLE *ARCHITECTEN

WWW.VENSVANBELLE.BE   INFO@VENSVANBELLE.BE

VOLLEDIGE KOSTPRIJS € 887.950
eigen inbreng € 266.385  

Erelonen architect, ingenieur, 
veiligheidscoördinator € 76.530
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