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Leerlingen van GO! Freinetschool Triangel verkopen zelfgemaakte smoothies ten
voordele van de daklozen in Antwerpen. Vrijdag 21 juni brengen ze het geld naar
daklozenwerking ‘t Vlot in Antwerpen om 10.45 uur. Freinetschool Triangel, Kleine
Steenweg 33 in Booischot.

LEERLINGEN BEZOEKEN DAKLOZEN IN HET STATION
VAN ANTWERPEN
De papa van Lena uit de Vuurvliegjesklas in Freinetschool Triangel, werkte als
vrijwilliger bij daklozenwerking ’t Vlot in Antwerpen. Toen de leerlingen een
reportage op televisie zagen over het leven van daklozen, besloten ze om iets
voor hen te doen. Vrijdag brengen ze een bezoek aan ’t Vlot en aan de daklozen
in het station van Antwerpen.
“De kinderen hebben 170 euro ingezameld met de verkoop van zelfgemaakte
smoothies. Dit geld geven ze aan ’t Vlot. Ook kleding en speelgoed nemen ze vrijdag
mee. Plus wat spaarcentjes. Want veel Vuurvliegjes willen zelf nog een extra centje
stoppen in het bedelpotje van de dakloze”, zegt Miet Bakelants, klasleerkracht van de
Vuurvliegjes, zoals het derde en vierde leerjaar heet.
Marike zag de reportage over daklozen op televisie. Ze bracht dit verhaal in de klas.
Alle leerlingen vonden dat ze moesten helpen. Hoe? Door centjes te verdienen voor
hen. Zo gezegd zo gedaan. Samen met de kookmama’s maakten ze een smoothie
kraampje. Vervolgens een affiche die ze verspreidden in de andere klassen. En een
vrije gift pot. Het werd een groot succes en leverde 170 euro op.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lore, administratief medewerker Freinetschool Triangel,
tel: 015 22 16 30
Freinetschool Traingel is een school 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.

