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In het kader van Music For Life hangt het Centrum voor Volwassenenonderwijs
(CVO) Crescendo op 23 december sjaals met een kerstboodschap aan de bomen in
Mechelen voor wie het koud heeft en een beetje warmte wil voelen.

PLUK EEN WARME SJAAL EN KERSTBOODSCHAP VAN
DE BOMEN
Studenten en medewerkers van de opleiding HBO5 Orthopedagogie, ingericht
door CVO Crescendo te Mechelen, roepen iedereen op om sjaals die je niet
meer gebruikt bij hen in te leveren. “Op datzelfde moment koop je bij ons een
badge waarop je een kerstboodschap schrijft. Die badge bevestigen wij aan
jouw ingeleverde sjaal”, legt Ine Fierens van de opleiding Orthopedagogie uit.
“Op 23 december hangen we de sjaals met de kerstboodschappen in de bomen
in Mechelen op. Mensen in armoede of mensen die willen, mogen een sjaal van
de boom nemen om zich letterlijk én figuurlijk aan te warmen.” De badge kost 5
euro. Sjaals kun je in de week van 12 december inleveren op het CVO aan de
Vaartdijk 86 of tijdens een van de inzamelmomenten in het treinstation en op
de kerstmarkt. De opbrengst gaat naar de voedselbank.
Het team van HBO5 Orthopedagogie organiseert verschillende inzamelmomenten
tijdens de week van 12 december.
“We gaan onder meer in het treinstation en op de kerstmarkt in Mechelen staan. Ook
op onze eigen centrum voor volwassenenonderwijs aan de Vaartdijk zullen er
verschillende inzamelmomenten zijn.”
Wie zijn sjaal komt inleveren en een badge van 5 euro koopt, krijgt van de studenten
een warme attentie in ruil. “Om je te bedanken voor het steunen van ons initiatief. We
hopen veel sjaals met persoonlijke boodschappen in de bomen te kunnen hangen.
Zodat iedereen, ook diegenen die in armoede leven, tijdens de feestdagen via het
dragen van zo’n sjaal een beetje warmte voelt.”
Het ingezamelde geld gaat integraal naar de Voedselbank die mensen in armoede
voedselpakketten aanbieden.
“Onze studenten volgen een richting in het sociaal agogisch werkveld. Als
lectorenteam vinden we maatschappelijk engagement belangrijk.”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marleen Mast, directeur van
CVO Crescendo, telefoon 0486 29 00 78.
CVO Crescendo 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 scholengroepen van het land. De groep verenigt de scholen van het GO!
onderwijs in de regio Mechelen, Keerbergen, Heist-op-den-Berg en Lier. De algemeen directeur van Scholengroep 5 is Geert
Van Hoof. Voor meer info: www.sgr5.be

