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Leerlingen van de basisschool en atheneum Keerbergen zetten zich in voor de vluchtelingen
en worden vrijdag 18 september om 12u45 beloond met een show vol magie en humor.
Campus Atheneum Keerbergen, Vlieghavenlaan 18 te Keerbergen.

CAMPUS KEERBERGEN ZAMELT KLEDING IN VOOR
VLUCHTELINGEN
Basisschool en atheneum van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap te
Keerbergen startten een actie om kleding in te zamelen voor de vluchtelingen. “Wij
willen ons niet afzijdig houden. We willen concreet iets doen voor de vele
vluchtelingen”, zegt Katelijn Van Exem, adjunct-directeur van atheneum Keerbergen.
De leerlingen worden vrijdag 18 september om 12.45 uur beloond voor hun
inspanningen met een show van het straattheatergezelschap Krijmfresj. De show
bevat o.a. jongleren, magie, standbeeld op stelten, vuurspuwen en vooral véél humor.
Deze show zal ook worden opgevoerd in enkele asielcentra.
Vorige week zamelden de leerlingen van de basisschool hulpgoederen in voor de
vluchtelingen. Deze week dragen de leerlingen van het atheneum hun steentje bij.
“Blijkbaar is er vooral nood aan kleding voor baby's, kinderen en jongeren. Ook aan
producten voor de persoonlijke hygiëne, speelgoed en schoolmateriaal is er veel behoefte.
Daar moeten wij als campus met bijna 2000 leerlingen toch bij kunnen helpen, zo besloten
we”, zegt Katelijn Van Exem.
De inzamelactie werd vorige week in de basisschool gelanceerd en kon al op heel wat
respons rekenen. “Er staat een container, zo groot als een klaslokaal, op de speelplaats. Die
zit reeds halfvol. Wij proberen nu om ze tot het plafond toe vol te krijgen.”
Daarna worden de hulpgoederen overhandigd aan demens.nu (demens.nu verenigt de
vrijzinnig humanistische verenigingen). Is er dan geen sprake van een inzamelstop? “Neen”,
volgens demens.nu, “want producten voor de persoonlijke hygiëne zijn elke dag nodig. Een
recent opgericht schooltje voor de vluchtelingenkinderen heeft dagelijks nood aan
schoolmateriaal. De kleding wordt gestockeerd en verdeeld volgens de noden. In de
komende weken zullen er nog nieuwe vluchtelingen bijkomen, die opnieuw kleding nodig
hebben.” Materiaal dat voorlopig toch onverdeeld zou blijven, wordt achteraf door demens.nu
ingezet in zijn armoedewerking.

Voor meer informatie:
Krijmfresj is een samenwerking tussen Peter Gusta op stelten en Stefan Paridaen (Belgisch
kampioen jongleren 2007).
www.gusta.be/krijmfresj
http://www.youtube.com/watch?v=ffhb6qG56F0
U kunt contact opnemen met Katelijn Van Exem, adjunct-directeur atheneum
Keerbergen, tel: 015 23 49 33
KA Keerbergen is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 12.500 leerlingen, 5500 cursisten
avondonderwijs en 35 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 Geert
Van Hoof.

