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GIFT VOOR STICHTING LEERGELD DANKZIJ MONDKAPJESACTIE

Kessel – Stichting Leergeld Peel en Maas heeft woensdag 22 september een cheque van vierhonderd
euro ontvangen van de Bibliotheek Maas en Peel en Museum Peel en Maas. Met dit bedrag kan
Stichting Leergeld gezinnen ondersteunen, bijvoorbeeld bij de aanschaf van een laptop of een fiets. 

MONDKAPJESACTIE
Tijdens  de  lockdown  vanwege  de  coronapandemie  zetten  de  bibliotheek  en  het  museum  een
mondkapjesactie  op.  Doel:  zoveel  mogelijk  mondkapjes  verkopen  om  geld  in  te  zamelen  voor
Stichting Leergeld. Volgens mede-initiatiefnemer Daniëlle Tillemans van de bieb omdat ‘juist tijdens
zo’n lockdown blijkt hoe hard hulp nodig is voor gezinnen die weinig te besteden hebben’.

MASSAAL GEKOCHT
Veel inwoners van Peel en Maas kochten een speciaal ontworpen mondkapje met een afbeelding uit
een schilderij van een cliënt van Atelier Oet de Verf in Panningen. Woensdag werd de opbrengst van
de actie bekendgemaakt en de symbolische cheque overhandigd aan voorzitter Ilse den Mulder van
Stichting Leergeld Peel en Maas. Den Mulder is erg blij met het initiatief: ‘’Wij waarderen het zeer dat
andere organisaties binnen Peel en Maas aan ons denken. Hierdoor kunnen we weer meer kinderen
helpen om mee te doen in de maatschappij.’’  

MOOIE SAMENWERKING
Tillemans en Guus Hovens van het museum benadrukten tijdens de overhandiging hoe bij ze zijn met
het succes van de actie: “We zijn apetrots. Fijn ook dat we hierbij konden samenwerken met Oet de
Verf, een atelier voor mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking van Daelzicht. Zij
geven mensen een kans hun creatieve en artistieke talent te uiten.  Deze actie kent alleen maar
winnaars. We willen alle mondkapjeskopers heel hartelijk bedanken. Zonder hun hulp was dit niet
gelukt!”
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Noot voor de redactie, niet ter publicatie
Voor meer informatie of toelichting kun je contact opnemen met Guus Hovens, projectmedewerker
Museum  Peel  en  Maas.  Tel:  06-11178924  E-mail:  info@museumpeelenmaas.nl of  met  Danielle
Tillemans-Truijen, Medewerkster Bibliotheek/ Leesconsulent/ Boekstartcoach/ Mediacoach. Tel: 077-
3072382. E-mail: d.tillemans@debibliotheekmaasenpeel.nl 
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