25 juni 2018

1000 x 20 = 20000
Geachte mevrouw, mijnheer
Voor alle gebouwen van secundaire en basisschool, besteedt JOMA per jaar een
50.000,00 euro aan elektriciteit en nog eens bijna 50.000,00 euro aan gas. Per leerling van de +/1000 leerlingen die we samen hebben, is dat een kleine 100,00 euro per jaar.
Daarom hebben we in 2016 en 2017 nieuwe, zuiniger verwarmingsinstallaties op gas geplaatst
en alle oude branders op stookolie vervangen. In 2016 leverde dat meteen een bezuiniging op
van ruim 3.000,00 euro.
Nu kijken we in de richting van ons elektriciteitsverbruik. Om dat te doen dalen installeren we deze
zomer in het kader van de groepsaankoop van de Provincie Antwerpen zonnepanelen op
recent vernieuwde daken. De opbrengst zal het gezamenlijk energiebudget van beide scholen
vanaf het moment van installatie ten goede komen: een geraamde besparing van meer dan
10.000,00 euro per jaar.
U staat achter ons groene project? U bent – vanzelfsprekend geheel vrijblijvend - bereid ons
hiervoor een financieel duwtje in de rug te geven? Dat zou ons heel veel plezier doen.
Dit initiatief vergt een investering van 63.000,00 euro. Dit bedrag moeten onze scholen zelf
financieren. 1000 x 20,00 euro zou ons dus een heel eind op weg helpen… maar indien u ons
project kan steunen, bepaalt u het bedrag dat u doneert natuurlijk volledig zelf. Elke euro is
welkom. U kan overschrijven:
op rekeningnummer:
met mededeling:

BE27 7895 3429 1273 van KOBA NoordkAnt vzw-JOMA
ZON 2018

Op de websites www.jomasecundair.be en www.jomabasis.be zullen we u op de hoogte houden
van de evolutie van ons zonneproject.
Dank voor elke mogelijke steun die JOMA zal toelaten meer in een betere leefomgeving voor haar
leerlingen te investeren.
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