
Zesdejaars SO in Maldegem steunen met ‘Sintnickielaas’ vzw ‘De toevlucht’    
 
In deze tijden van corona, polarisering, vluchtelingen- en klimaatproblemen lijkt het soms 
allemaal kommer en kwel. Des te meer is het verfrissende en speelse initiatief van de 
zesdejaars en hun fysicaleraar Michiel De Blaere uit de Maricolen Maldegem een hoopvol 
teken aan de wand.  
 
Met de werkgroep Sociaal die op school ook in het 
verleden al ludieke ‘sint-acties’ op touw zette, lanceerden 
zij een verrassend hiphopfilmpje en ‘Sintnickielaaslied’  
waarmee zij De Toevlucht vzw, een welzijnsschakel uit de 
regio, willen steunen. Voor zo’n 400 kwetsbare gezinnen 
in de regio Aalter, Knesselare en Ruislede is het immers 
niet evident om de Sint te laten komen bij hun kinderen.  
 

Enerzijds wilden de leerlingen met hun 
videoclip de hele zwartepieten-
discussie op ludieke wijze op de 
helling zetten en benadrukken dat 
iedereen gelijkwaardig is, ongeacht de 
huidskleur, afkomst of sociale 
achtergrond. Nickie Ntansinzira, een 
leerlinge met Rwandese roots, zette 
de mijter op terwijl al haar hulpsinten 
naarstig bezig zijn met het verpakken 
van de cadeautjes die met een 

eigentijdse aanhangwagen ter bestemming worden gebracht.  
 
Anderzijds zingen deze creatieve leerlingen met hun maatschappijkritische hiphopnummer 
dat elk kind recht heeft op een onbezorgde jeugd met kansen om te spelen en plezier te 
maken. En als hun ouders daar niet kunnen voor instaan, dan kunnen wij daarbij helpen. 
Daarom werd de videoclip gelinkt aan een sponsoring waarbij iedereen een bedrag aan vzw 
De Toevlucht kon doneren. Met dat geld bezorgden zij tijdens de feestdagen aan kwetsbare 
gezinnen duurzaam en nieuw speelgoed op maat van hun kinderen.  
 
‘De leerlingen willen tonen dat er een Sinterklaas moet zijn voor elk kind’, zegt leerkracht 
Michiel De Blaere, die de tekst schreef. ‘Huidskleur en de plaats op de sociale ladder mogen 
geen rol spelen. De leerlingen worden ondersteund door Steffen Verhegge van Al Dente die 
de muziek maakte en Bram Van Landschoot die camera en montage deed. Het zijn allebei 
oud-leerlingen van onze school. De zang en raps werden allemaal gedaan door leerlingen 
van onze school.’ 
 
Luister via deze link naar hun lied en getuigenis 
https://www.facebook.com/Maricolen-Maldegem-129230730498885/videos/sintnickielaas-
doet-haar-intrede/738962373705465/ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=MDlxu3d4haI&t=18s 
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