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Leerlingen van KTA GITBO (Keerbergen) bouwen mee aan kleuterschool en
opvangtehuis in Marokko, van 10 mei tem 19 mei 2013.

LEERLINGEN KTA GITBO BOUWEN KLEUTERSCHOOL IN
MAROKKO
Tien leerlingen uit de studierichtingen Bouw, Hout, Elektriciteit en Koeling en
Warmte van het KTA GITBO bouwen in Marokko mee aan een kleuterschooltje
en opvangtehuis voor meisjes. “Tien dagen, van 10 mei tot en met 19 mei 2013,
werken en leven onze leerlingen samen met de lokale bevolking”, zegt Katrien
Van Gilse, leerkracht van KTA Gitbo en medeorganisator. “Ze zetten zich
belangeloos in en leren omgaan met andere gewoonten en overtuigingen.
Verdraagzaamheid staat dan ook centraal.”
De leerlingen vertrekken vrijdag 10 mei naar het bouwkamp in Marokko. Ze verblijven
er tien dagen en worden opgevangen door een gastgezin.
“De handen uit de mouwen steken en meebouwen aan een kleuterschool en
opvangtehuis in Marokko is een leerrijke praktijkervaring. Maar het verhoogd ook het
maatschappelijk bewustzijn van onze leerlingen. Ze leren het land van een heel
andere kant kennen. Doordat ze verblijven in een Marokkaanse gastgezin worden de
jongeren ondergedompeld in een wereld die ze thuis veelal meewarig aanschouwen.
Respect, gelijkwaardigheid en diversiteit zijn dan ook sleutelwoorden tijdens dit
bouwproject”, zegt Katrien Van Gilse.
Zowel laatstejaars uit de studierichtingen hout en bouw, elektriciteit als koeling en
warmte zullen hun expertise tijdens dit project kunnen gebruiken. Maar niet alleen de
tien laatstejaars die naar Marokko vertrekken zijn betrokken bij het project. De
thuisblijvers zochten sponsors voor de reis en zamelden geld in ten voordele van het
kleuterschooltje en opvangtehuis.
Eerder trokken leerlingen van KTA Gitbo al naar Roemenië en Marokko voor de
bouw van een weeshuis.
Het bouwproject loopt in samenwerking met de vzw Bouworde uit Leuven.
Voor de journalist:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ruud Koppenol tel
015/50.93.30
KTA Gitbo is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 12.000 leerlingen, 5000 cursisten avondonderwijs en
36 instellingen één van de grootste GO! 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.

