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Leerlingen van basisschool De Esdoorn zamelen geld in voor brandwondencentrum
in Burkina Faso. Maandag 16 april om 14u30 overhandigen ze een cheque aan NGO
Flame, Bankstraat 29 te Hombeek

LEERLINGEN ESDOORNSCHOOL ZAMELEN GELD IN
VOOR BRANDWONDENCENTRUM
Basisschool De Esdoorn heeft - in het kader van het jaarlijks weerkerend
kansarmoedeproject - samengewerkt met NGO Flame. “De papa van één van
onze leerlingen, de heer Luc De Clerk, is medestichter van deze nietgouvernementele organisatie. Samen met de heer Michel Van Brussel heeft hij
het project rond de bouw van een brandwondencentrum in Burkino Faso
toegelicht aan de kinderen. De kinderen waren onder de indruk en besloten
wafeltjes te verkopen en kleding in te zamelen”, zegt Guido Slachmuylders,
directeur van basisschool De Esdoorn. “Met succes. Maandag 16 april zullen
de leerlingen een mooie cheque kunnen overhandigen.”
In de maand februari werd een project georganiseerd rond de opbouw van een
brandwondencentrum in Burkina Faso. De heren Luc De Clerk en Michel Van
Brussel, stichters van de NGO Flame, stelden in alle klassen hun project voor met
het nodige beeldmateriaal en animatie.
De kinderen waren onder de indruk van de verhalen over de oorzaken en gevolgen
van brandwonden in Burkina Faso. “Ze vernamen bijvoorbeeld dat er in heel het land
niets voorzien is wat betreft brandwondenzorg. Er is alleen het centrum van ‘Flame’.
Dit brandwondencentrum heeft een groot plaatstekort en werkt volop aan een nieuwe
accommodatie.”
Met volle overtuiging werkte de hele school mee aan deze actie. “De werkgroep is
dan ook bijzonder fier op het behaalde eindresultaat. Op 16 april 2012 om 14.30 u.
overhandigen we aan de organisatie een waardevolle cheque waarbij het
bijeengehaalde bedrag zal worden bekendgemaakt”, aldus Guido Slachmuylders,
directeur van basisschool De Esdoorn.
U, als journalist, bent van harte welkom tijdens de overhandiging van de
cheque. Voor meer informatie contacteert u Guido Slachmuylders, directeur
Basisschool De Esdoorn, tel: 015 41 45 03.
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Van Achter.

