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Leerlingen van Busleyden Atheneum herdenken de bevrijding na WO II

BUSLEYDEN ATHENEUM HERDENKT OORLOGSSLACHTOFFERS
Maandag 8 mei vonden de herinneringsplechtigheden plaats aan de verschillende
oorlogsmonumenten in Mechelen. Dit gebeurde in het bijzijn van oud-strijders,
beleidsmakers en jongeren uit de Mechelse scholen. Een afvaardiging van de
verschillende campussen van het Busleyden Atheneum woonden de ceremoniën bij.

“Herinneringseducatie maakt deel uit van het opvoedingsproject van Busleyden Atheneum.
We maken de leerlingen bewust van de systemen die geleid hebben tot WO II. Want naast
stilstaan bij de gruwelijke feiten uit de oorlogsperiode is het belangrijk dat leerlingen de
mechanismen die ertoe geleid hebben erkennen en herkennen, zoals discriminatie,
uitsluiting, xenofobie, stigmatisering, repressie, propaganda, ....” zegt Anne Ocket, leerkracht
Latijn en project algemene vakken in BA-campus Caputsteen en gids in Kazerne Dossin.
“Campus Caputsteen heeft een bijzondere band met de verzetslieden uit deze donkere
periode. Op onze parking staat het herdenkingsmonument ter ere van Martha Somers en
Elizabeth Desoleil”, vervolgt Ocket. “De leerlingen van het vierde leerjaar Latijn hielden er
een korte herinneringsceremonie, waarbij ze niet alleen stil stonden bij de slachtoffers van
decennia geleden, maar eveneens bij de zo vele mannen, vrouwen en kinderen die ook
vandaag geteisterd worden door oorlog, onderdrukking en geweld”, zegt Katie Steemans,
directeur van campus Caputsteen van het Busleyden Atheneum. “Martha en Elizabeth staan
voor ons symbool voor het verzet tegen dit onrecht. We willen dan ook ijveren voor vrede en
mensenrechten voor iedereen”, onderstreept Arivan Haftaro, leerlinge van vierde leerjaar
Latijn.
Busleyden Atheneum is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 13.000 leerlingen, 6500 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.

