Persbericht
22.03.2018

Vzw Te Gek lanceert nieuwe infobus in Busleyden Atheneum campus Botaniek,
dinsdag 27 maart om 9.00 uur, Augustijnenstraat 92 in Mechelen. Q-Music zal die
dag uitzenden vanuit de nieuwe bus. Het programma van Sam De Bruyne gaat
tussen 7.30u en 8.30u live de ether in vanop de speelplaats van campus Botaniek.
Ook Selah Sue, meter van het project, komt langs.

TE GEK LANCEERT NIEUWE INFOBUS IN CAMPUS
BOTANIEK
Op dinsdag 27 maart stelt de vzw Te Gek zijn gloednieuwe infomobiel voor in
Busleyden Atheneum – Campus Botaniek. De infomobiel is een bus vol
informatie rond geestelijke gezondheid. Er is ook een radiostudio aan boord.
Q-music zal vanuit de bus uitzenden.
De vzw Te Gek!? voert reeds enkele jaren campagne om het taboe rond geestelijke
gezondheid te doorbreken. De ‘Rode Neuzen Dag’, één van de speerpunten van de
campagne, is inmiddels een begrip in Vlaanderen. Busleyden Atheneum - Campus
Botaniek maakte in het schooljaar 2017-2018 van ‘Te Gek!?’ een jaarthema. Het hele
jaar lang werd in alle klassen en via allerhande vakoverschrijdende projecten gewerkt
rond psychische problemen bij jongeren.
“We worden ook bij ons op school steeds meer geconfronteerd met jongeren die het
psychisch moeilijk hebben. Dat gaat van liefdesverdriet over problemen in de
thuissituatie tot ernstige psychiatrische aandoeningen”, zegt directeur Stefaan
Croonen. “Tegelijk ervaren we dat heel wat jongeren een grote schroom hebben om
over deze problemen te praten. Ze blijven alleen met hun gevoelens rondlopen,
waardoor ze zich nog slechter in hun vel gaan voelen. We vinden het dan ook erg
belangrijk dat jongeren met hun kleine en grote zorgen terecht kunnen op school, bij
hun leerkrachten of bij de leerlingenbegeleiding. Zeker een school als de onze, met
focus op zorgopleidingen, is het aan zichzelf verplicht hier stevig op in te zetten. Door
het thema bespreekbaar te maken, hopen we ook het taboe rond psychische
problemen te helpen doorbreken”.
BA Campus Botaniek leidt o.a. zorgkundigen op, verpleegkundigen, apotheek- en
tandartsassistenten en opvoeders voor mensen met een beperking. Omwille van het
engagement van de school rond geestelijke gezondheid bij jongeren, koos vzw Te
Gek!? Campus Botaniek uit voor de voorstelling van zijn gloednieuwe ‘infomobiel’. De
infomobiel is een bus vol informatie en beeldmateriaal rond psychisch welzijn. Met
onder andere tablets, een cinema-zaaltje en zelfs een kleine radiostudio aan boord.
De bus kan door verenigingen en scholen geboekt worden. Een jonge
ervaringsdeskundige geeft de jongeren informatie en vertelt zijn eigen verhaal. De
leerlingen/studenten worden aangemoedigd om hun eigen ervaringen in het ruime
thema van geestelijke gezondheid te delen en vragen te stellen.

Op 27 maart zal Q Music uitzenden vanuit de bus. Het programma van Sam De
Bruyne gaat tussen 7.30u en 8.30u live de ether in vanop de speelplaats van de
school. Ook Selah Sue, meter van het project, komt langs.
“Enkele van onze klassen zullen de infosessie in de bus volgen en gebruik maken
van de studio”, zegt Stefaan Croonen. “Tegelijk voorzien we in ons Open
Leercentrum een vertoning van het tv-programma ‘Taboe’ over mensen met
psychische problemen, om onze leerlingen te sensibiliseren rond het thema.”

Er is een persmoment voorzien om 9.00 uur. Locatie: BA Campus Botaniek,
Augustijnenstraat 92, 2800 Mechelen. Voor meer info kan u terecht bij Stefaan
Croonen, tel. 015-29.01.36 of 0479-81.42.83.

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.

