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Leerlingen van het Busleyden Atheneum campus Caputsteen stelden persoonlijk hun Roots
& Shoots projecten voor aan Jane Goodall. De ontmoeting vond plaats in het Brussels
Parlement.

LEERLINGEN BUSLEYDEN ATHENEUM
JANE GOODALL IN BRUSSEL

ONTMOETEN

Acht leerlingen van het Busleyden Atheneum die op campus Caputsteen secundair
methodeonderwijs (Freinet) volgen stelden trots hun Roots & Shoots projecten voor
aan Jane Goodall in het Brussels parlement. “Met hun ecologische guerrilla, waarvoor
ze zaadbommen en zaadconfetti maakten, hopen ze de diversiteit van planten te
bevorderen. En die actie past perfect in het Roots & Shootsprogramma van Jane
Goodall waarmee zij jongeren warm maakt om zich te engageren voor mens, natuur en
milieu. Het past ook bij onze campus. Als klimaatneutrale school willen wij, net als
Jane Goodall, de toekomst van onze planeet en de mensheid veiligstellen”, zegt Katie
Steeman, directeur van campus Caputsteen van het Busleyden Atheneum.
De Roots & Shootsorganisatie van Jane Goodall wil jongeren warm maken om zich te
engageren voor mens, natuur en milieu.
“Al vier jaar werken de leerlingen op campus Caputsteen aan diverse projecten die passen
binnen deze doelstelling. Dit schooljaar steunden de leerlingen met hun goede doelacties
bijvoorbeeld de organisatie 'Sea Shepard', die zich inzet voor de walvissen en de fauna en
flora in onze oceanen en zeeën. Verder hielden de leerlingen een ecologische guerrilla door
zaadbommen en zaadconfetti te gooien met het doel de diversiteit van de inheemse flora te
bevorderen. Tot slot organiseerden ze tal van activiteiten binnen het klimaatneutrale
schoolproject, waarbij alle leerlingengroepen gesensibiliseerd en geëngageerd werden om
zich in te zetten tegen afvalproductie en energieverspilling”, zegt Katie Steemans. “Als
methodeschool Freinet delen we de visie van Roots & Shoots, die door Jane Goodall al jaren
wordt gepromoot over de hele wereld.”
“Jane in het Brussels parlement ontmoeten, haar vragen stellen en onze eigen projecten
mogen toelichten, is voor onze leerlingen een hele belevenis. Dit zullen ze zich nog heel lang
herinneren”, zegt Tania Parys, kernleerkracht Freinet en bezielster van de R&S-projecten op
campus Capusteen.
“Dat het Roots & Shoots-festival begon met ons filmpje over de flashmop vorig jaar op de
Grote Markt te Mechelen, waarbij we het uitsterven van diersoorten onder de aandacht
brachten, was een hele eer”, vertelt Tilli Noëz, een van de leerlingen.
“In de voormiddag volgden onze leerlingen een boeiende workshop over diepgaande
ecologie van Helena ter Ellen, die aan de hand van verschillende interactieve werkvormen
de jongeren stimuleerde om na te denken over de invloed van de mens op de ecologie”,
vertelt Lies Taverniers, kernleerkracht Freinet. “Onze leerlingen nemen heel wat nieuwe
ideeën mee naar huis om ook volgend schooljaar mee aan de slag te gaan.”
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.

