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Leerlingen van KTA Wollemarkt (Mechelen) doen mee met de ‘Walk for Water’ op
wereldwaterdag, donderdag 22 maart

LEERLINGEN KTA WOLLEMARKT
KILOMETER VOOR WATER

STAPPEN

1328

Vijfenzeventig leerlingen - van de eerste leerjaren B-stroom en van de
onthaalklassen anderstalige nieuwkomers - en acht leerkrachten stappen maar
liefst 16 kilometer voor water. “In totaal dus 1328 kilometer uit solidariteit met
de kinderen in het zuiden die dagelijks enkele kilometers moeten wandelen
voor water”, zegt Ann Cobbaert, directeur van KTA Wollemarkt. De leerlingen
vertrekken op school om 8.30 uur en zijn terug om 14.40 uur. De wandelroute
gaat via de Dijle en de Vaart naar het Zennegat en zo verder via de Zenne naar
Heffen en Hombeek en weer terug via de Vaart. “Ook op school organiseren we
nog diverse acties.”
In het KTA Wollemarkt zelf worden ook nog andere activiteiten georganiseerd om de
leerlingen bewust te maken van het drinkwaterprobleem in de zuidelijke landen.
“De leerlingen van het eerste leerjaar B-stroom en de onthaalklas anderstalige
nieuwkomers ontwierpen posters om alle leerlingen op school te motiveren zuiniger
om te gaan met water. Op dinsdag 20 maart en woensdag 21 maart is er een
waterproefdag. De leerlingen zullen dan flessenwater en kraantjeswater met elkaar
vergelijken qua uitzicht, smaak en samenstelling. In de school zal er die dagen ook
gratis water geschonken worden.”
Op wereldwaterdag, donderdag 22 maart 2012, stappen duizenden mensen over de
hele wereld tegelijk 6 kilometer om aandacht te vragen voor de waterproblematiek:
‘The World Walks for Water’.
In Vlaanderen en Brussel gaan vele scholen in op de oproep van Milieuzorg Op
School (MOS) en PROTOS om deel te nemen aan de internationale actie.
KTA Wollemarkt doet elk jaar mee.
Journalisten zijn welkom!
Meer informatie kan u bekomen bij Micheline Jacobs of Chris Foqué op het
nummer 015 28 62 60
KTA Wollemarkt is een school van GO! Scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 12.000 leerlingen, 5000 cursisten
avondonderwijs en 36 instellingen één van de grootste scholengroepen van het land. De groep verenigt de scholen van het GO!
onderwijs in de regio Mechelen, Keerbergen en Heist-op-den-Berg. De algemeen directeur van Scholengroep 5 is Linda Van
Achter.

