
Dankzij uw steun 
kunnen wij actie 
ondernemen
Vandaag moet meer dan ooit steun 
worden verleend aan de vorming  
en integratie van jongeren.

Van harte dank voor uw steun

Naar jaarlijkse gewoonte was de 
Stichting Koningin Paola van plan  
om haar traditionele Kerstconcert  
te organiseren op 10 december.  
Dit concert alsook uw vrijgevigheid 
helpen ons aanzienlijk in onze actie  
ter bevordering van de vorming  
en de integratie van jongeren.
Omwille van de huidige sanitaire 
situatie, kan er dit jaar helaas geen 
concert plaats vinden.

Steun onze actie 
Wij stellen u voor om ons dit jaar alsnog te steunen   

• door de aankoop van één of meerdere “WARME PLAATSEN” 
die zullen worden omgezet in een gift van 80€ per plaats. 

• Overschrijving op het rekeningnummer  BE92 0012 1222 1023 

• met de vermelding:  
“aantal  Warme Plaatsen – Kerstconcert 2020”.

Het is tevens mogelijk om een halve “Warme Plaats” te kopen vermits  
elke gift vanaf 40€ reeds fiscaal aftrekbaar is. En voor 2020, is elke gift  
tot 60% aftrekbaar.

   Van harte dank aan allen

Sinds het begin van de corona-
uitbraak, werden verenigingen en leerkrachten 
geconfronteerd met ongekende situaties en 
grote moeilijkheden waaronder financiële 
problemen en het niet kunnen organiseren 
van hun dagelijkse activiteiten. Hierdoor 
hebben ze zich steeds moeten heruitvinden 
om in contact te kunnen blijven met jongeren 
en te voorkomen dat de sociale ongelijkheid 
toeneemt. We zijn hen hiervoor bijzonder 
dankbaar. Onze welgemeende DANK aan  
hen allemaal.



Sinds 1992, heeft  
de Stichting Koningin Paola:

• 970 maatschappelijke projecten  
voor de integratie van jongeren 
ondersteund

• Meer dan 500 leerkrachten 
bekroond voor de kwaliteit  
van hun inzet

• 300 pedagogische projecten   
uit de onderwijswereld een financiële 
duw in de rug gegeven.
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       l “Excelleren in coronatijden”

  De Stichting Paola heeft uitzonderlijk beslist om een 
speciale editie van de Koningin Paolaprijs 2020-2021 te lanceren,  
met als thema : “Excelleren in coronatijden”.

De Prijs bekroont initiatieven 
en inspanningen geleverd door 
leerkrachten tijdens de coronacrisis 
om de kwaliteit van het onderwijs 
op peil te houden en een toename 
van het aantal vroegtijdige 
schoolverlaters alsook de sociale 
ongelijkheid te voorkomen.

Wij danken de Koning Boudewijnstichting  
en de Nationale Loterij en haar spelers voor hun steun.
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In 2020 hebben we ondanks de coronacrisis, 
 al onze activiteiten behouden, met name:

• Online prijsuitreiking van de laureaten van de Koningin 
Paolaprijs voor het Onderwijs 2019-2020

• Proclamatie van de laureaten van de Prijs Focus Aarde 2019-2020 
in het Koninklijk Paleis en voorstelling van de laureaten van de 
Koningin Paolaprijs.

• Lancering van een speciale editie van de Koningin Paolaprijs 
voor het Onderwijs 2020-2021: “Excelleren in coronatijden” 

• Ondersteuning van meer dan 75 verenigingen betrokken bij de 
vorming en integratie van jongeren.

• Begeleiding van 7 projecten School van de Hoop gelanceerd 
 in 2016.


