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GO! basisschool Dubbelsprong schenkt opbrengst wintermarkt aan Het Emmahuis, een
vluchthuis in Mechelen

GO! BASISSCHOOL DUBBELSPRONG SCHENKT 1400
EURO AAN VLUCHTHUIS IN MECHELEN
Het team en de leerlingen van GO! basisschool Dubbelsprong schenken de opbrengst
van hun wintermarkt aan een goed doel. Ze kozen voor vluchthuis ‘Het Emmahuis’ in
Mechelen. “Wij kiezen er bewust voor om kindjes van het Emmahuis op te vangen. Zo
krijgen zij een kans op duurzaam onderwijs. Onze leerkrachten doen extra
inspanningen om deze kinderen zich welkom en thuis te laten voelen en op te
vangen”, zegt Ingrid Horemans, directeur van GO! basisschool Dubbelsprong. “We
krijgen hier geen extra subsidies voor omdat de periode dat ze op onze school zijn,
vaak kort is. Maar dat is voor ons geen reden om deze kinderen in de kou te laten
staan.”
Het Emmahuis van het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) is een vluchthuis voor
vrouwen en kinderen op de vlucht voor fysiek en/of emotioneel geweld.
“Het verblijf in ons Emmahuis is helaas niet gratis en daarenboven verlaten nog te veel
mama’s met kinderen ons vluchthuis met openstaande schulden wat het moeilijk maakt om
te kiezen voor een nieuwe start. Met de steun van basisschool Dubbelsprong, zo’n 1400
euro, kan één kindje onder de 12 jaar er twee maanden lang gratis verblijven en nog een
ander kindje één maand. De kostprijs mag toch geen drempel zijn om uit een onveilige
situatie te stappen?”, stelt Ronny Daemen, teamverantwoordelijke van het vluchthuis in
Mechelen.
Wil je ook vluchthuis ‘Het Emmahuis’ in Mechelen steunen? Dat kan! Je kan hen
steunen door een gift over te maken op BE34 3200 6796 9990 of door de organisatie
van een actie en de opbrengst aan Het Emmahuis te schenken.

Voor meer informatie
-basisschool Dubbelsprong: www.dubbelsprong.be of via www.schoolinzicht.be
-het Emmahuis en CAW Boom Mechelen Lier: https://www.caw.be/locaties/caw-boom-mechelen-liervzw/
GO! Basisschool Dubbelsprong is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 13.000 leerlingen, 6.000
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.

