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In februari riep de stad Mechelen Busleyden Atheneum uit tot 'klimaatneutrale school'.
Busleyden Atheneum wil als eerste secundaire klimaatneutrale school haar CO2-uitstoot met
25% verminderen. Ze rekenen hierbij op de steun van de 'Mechelaars'. Infoavond op
woensdag 17 mei om 19.30 op campus Pitzemburg.

BUSLEYDEN ATHENEUM CAMPUS CAPUTSTEEN START
CROWDFUNDING VOOR HET KLIMAAT
Als eerste secundaire klimaatneutrale school start het Busleyden Atheneum- campus
Caputsteen een crowdfunding om haar klimaatdoelstellingen te bereiken. “Deze
crowdfunding maakt deel uit van het dossier dat we indienden bij de stad Mechelen
om onze CO2-uitstoot met 25% te reduceren”, zegt Katie Steemans, directeur van het
Busleyden Atheneum-campus Caputsteen. 'Via een optimalisatie van onze CVaansturing en het overstappen van TL-verlichting naar LED, willen we ons
duurzaamheidsbeleid verder kracht bij zetten. Als school hebben we een
maatschappelijk rol. We betrekken daarom zoveel we kunnen onze leerlingen, hun
ouders en de Mechelaars bij ons project. Dit doen we enerzijds door lesactiviteiten en
infomomenten, maar nu ook via crowdfunding.”
Iedereen die ons wil helpen om van Mechelen een klimaatneutrale stad te maken en ons
klimaatproject financieel wil steunen, kan dit doen door een of meerdere aandelen te kopen
bij Socrowd (http://www.socrowd.be/project/ba-caputsteen).
Via de crowdfunding willen we € 5000 bij elkaar brengen. Socrowd verdriedubbelt dit bedrag,
zo hebben we € 15.000. Samen met de subsidie van de stad Mechelen van € 35.500 en een
bijdrage van € 29.500 uit onze eigen middelen, komen we aan het vereiste bedrag van €
80.000 om ons project volledig te kunnen uitvoeren en zo een daling van 25% CO2 - uitstoot
te halen”, gaat de directeur verder.
Het mag uiteraard ook meer zijn dan € 5.000 dat via crowdfunding wordt opgehaald. “Onze
ambities zijn groot. Met de extra middelen willen we de CV-installatie verder vernieuwen,
zodat onze CO2-uitstoot nog meer vermindert”, zegt Tania Parys, Freinetleerkracht
natuurwetenschappen. “Ook hebben we plannen voor een openluchtklas”, zegt Lies
Taverniers. Kortom, de komende jaren zal er op BA-campus Caputsteen nog heel wat
ondernomen worden om het klimaat te helpen.
“Samen met campus Pitzemburg organiseren we woensdag 17 mei een informatieavond,
waarop Dirk Verbeeck (adviseur duurzaam bouwen – Kamp C), Veerle Moons
(trajectbegeleider Milieu Op School – MOS Antwerpen) en Tom De Reu (vrijwilliger Greenpeace België) het belang van duurzaamheid komen toelichten. Iedereen is van harte
welkom op 17 mei om 19.30 uur op campus Pitzemburg.”
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Katie Steemans, tel: 015 20 21 74.
Busleyden Atheneum 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.

