17 286 122 euro
Dat is het bedrag dat StuBru vorig jaar heeft opgehaald tijdens De Warmste Week.
U heeft het misschien al horen waaien op café, in de winkel, bij uw kinderen of kleinkinderen, maar
de Sint-Lambertusscholen Westerlo scharen zich ook dit jaar weer achter dit prachtige initiatief. Tot
vorig jaar beperkte onze actie zich tot een kerstmarkt in de Middenschool Westerlo en een
hotdogverkoop in de Middenschool Oosterwijk, maar vanaf dit jaar zien we het groot, héél
groot…

Hoezo, groot?
Naast alle initiatieven die nu al genomen worden op onze verschillende vestigingsplaatsen, gaan we
vanaf dit jaar ook een grootse schooloverstijgende warme actie organiseren!
Op zondag 24 november organiseren we tijdens de namiddag een heuse Urban Trail.
‘Urban Trails’ werden de afgelopen jaren bijzonder populair dankzij leuke looproutes door o.a.
Mechelen en Antwerpen waar duizenden sportievelingen aan deelnamen. Westerlo kan dus niet
achterblijven!
De looproute start en eindigt op de Sila Bovenschool Westerlo. Tijdens onze tocht doorkruisen we De
Beeltjens, het centrum van Westerlo en de Middenschool Westerlo.
Maar daar blijft het niet bij. De speelplaats van de Bovenschool Westerlo wordt immers omgetoverd
tot een plaats waar het gezellig vertoeven is. Er zal een Warmste Café zijn waar iedereen
(sporter of supporter) welkom is om iets te drinken of te eten. We voorzien ook een

Warmste

Markt waarop we zowel spulletjes zullen verkopen die onze leerlingen zelf gemaakt hebben alsook
tweedehandsspullen. Tot slot denken we ook aan de allerkleinste fans van de Warmste Week: voor
kinderen voorzien we extra animatie.

Warme hulp gezocht!
We hopen dat er in Westerlo nog lang over deze dag gepraat zal worden en dat dit evenement mag
uitgroeien tot de jaarlijkse Warmste Dag in onze gemeente. Om hierin te slagen hebben we natuurlijk
warme hulp nodig van organisaties buiten de school.
We doen ons uiterste best om als organisatie van de Warmste Dag alles zonder onnodige kosten te
plannen. Helaas lukt het ons niet om al het nodige materiaal gratis te verkrijgen. We zijn dan ook nog
op zoek naar handelaars en zelfstandigen die ons project financieel willen steunen. Uiteraard
staat daar tegenover dat u voor uw zaak reclame mag maken op onze speelplaats en website (1).

Wilt u ons sponsoren? Dan kan u een bedrag storten op het rekeningnummer van de school. Dat
doet u op BE36 4176 0644 5181 met vermelding ‘sponsoring Warmste Week + naam sponsor’. Wij
bezorgen u na de storting een fiscaal attest.

Meer info?
Meer info over onze actie kan u vinden op: www.silaforlife.be.
Neemt u liever telefonisch contact met ons op? Dat kan ook! Onze telefoonnummers: Steven
Seymens (0471 23 04 52), Ellen D’hulst (0474 64 35 57) of Tina Verrijssen (0472 58 30 35).

Bedankt!
Wij zeggen alvast een welgemeende dankjewel voor jullie interesse, medewerking en gulheid!

(1) De publiciteitsruimte die u op de speelplaats krijgt hangt af van het bedrag dat u sponsort:
• €10: 1 affiche
• €20: 2 affiches
• €30: 3 affiches + op één plaats flyers (of brochures) leggen
• €40: 4 affiches + op twee plaatsen flyers (of brochures) leggen
• €50: 5 affiches + op drie plaatsen flyers (of brochures) leggen
• Alles boven 50 euro: 5 affiches + op drie plaatsen flyers (of brochures) leggen +
vermelding ‘met dank aan onze sponsors’ op onze website www.silaforlife.be
Opmerking: wie geen affiches heeft, mag ook zijn logo in groot formaat op de speelplaats hangen.
Als u graag zelf beeldmateriaal gebruikt, dan kunt u dat vinden op http://logo.silaforlife.be.

