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GO! middenschool Keerbergen organiseerde een afvalbewustwordingsweek, onder meer
met het geven van een tweede leven aan speelgoed. De week wordt vandaag afgesloten
met het afgeven van complimentjes aan de afvalophalers van EcoWerf en het ingezamelde
speelgoed aan tehuis Ter Heide. Vrijdag 30 november, 13.00 uur, Vlieghavenlaan 18 te
Keerbergen. ZIE OOK FOTO’S ONDERAAN

DANK U WEL VOOR HET OPRUIMEN VAN MIJN AFVAL
GO! middenschool Keerbergen werkte een hele week rond afvalvermindering. De week
is tevens de kick-off van een permanent duurzaamheidsbeleid. “De leerlingen
brachten uitsluitend drinkbussen en brooddozen mee naar school, zamelden
speelgoed in voor de kinderen van tehuis Ter Heide en lieten zo min mogelijk afval
achter. Er werden ook complimenten geschreven voor de afvalophalers die elke dag
onze rommel opruimen”, zegt Ann Nuyens, directeur van GO! middenschool
Keerbergen. Vandaag komen de afvalophalers van EcoWerf hun complimenten en een
medewerker van Ter Heide het speelgoed voor de kinderen ophalen, 13 uur,
Vlieghavenlaan 18 te Keerbergen.
De leerlingen van GO! middenschool Keerbergen hebben speelgoed ingezameld voor een
tehuis in de buurt waar kinderen worden opgevangen die thuis niet meer terecht kunnen.
Ze deden ook mee aan de Week van de Afvalophaler.
“Elke dag zijn er vele mensen op de baan om al ons afval op te ruimen en te recycleren. We
willen de leerlingen daar bewust van maken. Vrijdag zetten we de afvalophalers van
EcoWerf dan ook graag in de bloemetjes!”
GO! campus Keerbergen mag zich sinds vorig jaar UNESCO-school noemen en is bijgevolg
lid van het UNESCO Associated Schools Project Network, het grootste scholennetwerk ter
wereld. “De week rond afvalvermindering past perfect bij de universele idealen van Unesco.”

Over EcoWerf
Intergemeentelijk milieubedrijf EcoWerf zet afvalpreventieprojecten op en zorgt voor de
inzameling en verwerking van huishoudelijk afval in 27 gemeenten in Oost-Brabant:
Begijnendijk, Bekkevoort, Bertem, Bierbeek, Boortmeerbeek, Boutersem, Geetbets,
Glabbeek, Haacht, Herent, Hoegaarden, Holsbeek, Huldenberg, Keerbergen, Kortenaken,
Kortenberg, Landen, Leuven, Linter, Lubbeek, Oud-Heverlee, Rotselaar, ScherpenheuvelZichem, TieltWinge, Tienen, Tremelo en Zoutleeuw. In haar composteerinstallatie verwerkt
EcoWerf jaarlijks zo’n 50.000 ton gft tot waardevolle compost. 338 medewerkers verzorgen
samen de dienstverlening voor 430.000 inwoners. Dagelijks zijn er 60 ophaalwagens en
containerwagens met meer dan 120 laders en chauffeurs op de baan en kunnen inwoners
terecht in 26 recyclageparken en op 306 glasbolsites.

De scholen van campus Keerbergen zijn scholen van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 13.000 leerlingen, 7200
cursisten avondonderwijs en 36 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.

