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Zaterdag 20 mei organiseert GO! Basisschool GO SHIL! - De Vlindertuin een
sponsorloop van 13 uur tot 17 uur, C. De Rorestraat 25 in Mechelen.

RONDJES LOPEN VOOR HET GOEDE DOEL
De leerlingen van GO! basisschool GO SHIL! De Vlindertuin in Mechelen
organiseren voor het eerst een sponsorloop. “De opbrengst gaat naar het
sportaanbod voor personen met een handicap van vzw Gymflex”, zegt Nadia
Van Campenhout, adjunct-directeur van basisschool De Vlindertuin, een
afdeling van basisschool GO SHIL! “Juffen, papa’s, mama’s en leerlingen
zullen allemaal enkele toertjes door de straten rond de school lopen. Hierbij
laten ze zich per afgelegd rondje sponsoren door familie en vrienden.”
De leerlingen van GO! basisschool De Vlindertuin tonen met de sponsorloop niet
alleen hun sporthart, maar ook hun goed hart voor de gehandicaptensport.
“De vzw GymFlex heeft een volledig aanbod voor gymnasten, dansers en
cheerleaders van kleuter tot volwassenen. Maar ze hebben ook een G-werking: een
sportaanbod voor personen met een handicap. Met de sponsorloop willen we vooral
de G-sport van Gymflex steunen”, zegt Nadia Van Campenhout.
“We hopen op een grote opkomst. Hoe meer toertjes er gelopen worden, hoe meer
centjes we inzamelen. Misschien blijft er dan nog wel een beetje extra over voor de
aankoop van schoolsportmaterialen. Maar dan moeten er al heel wat kilometers
afgelegd zijn. De G-sport sponsoren is prioritair.”

Voor de journalist: voor meer informatie belt u naar Nadia Van Campenhout,
directeur GO! basisschool GO SHIL De Vlindertuin, tel: 015 41 16 02
Basisschool GO SHIL! De Vlindertuin is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 13.000 leerlingen, 6600
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.

