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Merel Briers, een tienjarige leerling van GO! basisschool Klim Op (Schoolstraat 10 in
Bonheiden) nam afgelopen weekend deel aan de Kids Climate Conference in
Nederland.

LEERLING VAN BS KLIM OP VERTEGENWOORDIGT
BELGIË OP KLIMAATCONFERENTIE IN NEDERLAND
Een leerling van GO! basisschool Klim Op is geselecteerd door het WWF om
deel te nemen aan de Kids Climate Conference in Nederland. “Samen met een
aantal andere Belgische leerlingen vertegenwoordigde Merel Briers ons land
op de klimaatconferentie voor kinderen”, zegt Tom Smets, directeur van
basisschool Klim Op. “Merel nam er deel aan workshops en discussies over
energie en hoe ermee om gaan. De frisse ideeën van de kinderen worden
overgemaakt aan de beleidsmakers. En misschien kunnen we er op onze
school ook wel iets mee.”
Met haar groene omgeving en speelterreinen is Klim Op een natuurrijke school in het
centrum van Bonheiden. De school maakt haar leerlingen zeer milieubewust, onder
meer met projecten als ‘50 tinten groen’, drinkfonteintjes op de speelplaats,
duurzaam afval- en compostbeleid, enzovoort.
“Wij zijn dan ook fier dat een van onze leerlingen mag meedenken over de groene
wereld van morgen.”
De Kids Climate Conference is in een paar jaar tijd uitgegroeid tot een inspirerend
evenement. Kinderen van 8 tot 14 jaar uit Nederland en België, alsook hun vaders en
moeders, doen drie dagen lang beroep op hun creativiteit om oplossingen te
bedenken voor een leefbare aarde. Er zijn workshops, presentaties, bekende
personen, muziek, …
“We zijn benieuwd wat Merel er allemaal heeft opgestoken”, lacht Tom Smets.
“Misschien kunnen we sommige voorstellen ook op onze school toepassen.”
Journalisten die meer informatie wensen, contacteren:
Tom Smets, directeur GO! Basisschool Klim Op, tel: 0486 57 87 25

Basisschool Klim Op is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 13.000 leerlingen, 6.000 cursisten
avondonderwijs en 35 instellingen een 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.

