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Leerlingen van GO! Atheneum Keerbergen willen met hun zebrapad in
regenboogkleuren aandacht voor gendergelijkheid. De officiële opening is donderdag
10 september om 8.30 uur, Vlieghavenlaan 18 in Keerbergen.
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Donderdag 10 september opent GO! Atheneum Keerbergen officieel zijn
meerkleurige zebrapad. De plechtigheid vindt plaats in aanwezigheid van leden
van het college van burgemeester en schepenen, schooldirectie en vier
meisjes: Jill, Bancy, Lisa en Laura. “De 4 studentes ijveren al sinds vorig jaar
voor een zebrapad in regenboogkleuren als symbool voor gendergelijkheid.
Een zebrapad staat voor veilig oversteken. Een zebrapad in regenboogkleuren
benadrukt dat die veiligheid voor iedereen geldt, ook voor leden van de
LGBTQ-gemeenschap. Zij zijn van harte welkom op onze campus”, zegt Kurt
Hofman, directeur van GO! Atheneum Keerbergen.
Begin dit jaar wilden Jill, Lisa, Bancy en Laura al het zebrapad voor de hoofdingang van GO!
Atheneum Keerbergen omtoveren in een veelkleurig oversteek-pad. “De inhuldiging stond
gepland op de internationale dag tegen homofobie en transfobie, 17 mei 2020, maar de
coronapandemie besliste er anders over”, zegt directeur Hofman.
“Het idee om iets te doen rond gendergelijkheid ontstond tijdens de duurzame dagen die we
als erkende Unesco-school elk jaar organiseren. Tijdens die dagen werken de leerlingen
rond een van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s van de Verenigde
Naties). De vier meisjes kozen voor gendergelijkheid en willen met een regenboogzebrapad
aan elke voorbijganger duidelijk maken dat iedereen welkom en veilig is op onze campus.”
Een goed plan. Maar de openbare weg voorzien van een regenboogzebrapad kan natuurlijk
niet zonder de steun van de gemeente. Jill, Lisa, Bancy en Laura stelden hun idee voor aan
Claire Segers, schepen van onder meer gelijke kansen en gezondheid. Zij was even
enthousiast als de leerlingen. De technische dienst van de gemeente Keerbergen besloot
eveneens om zijn schouders mee onder het project te zetten. En toen de verkoop van
cupcakes en regenboogijsjes in het water viel door de uitbraak van Covid-19, besloot het
atheneum zelf het benodigde geld op tafel te leggen.
“Ik ben als directeur heel fier op het resultaat! Maar er is nog meer. Volgende week leggen
we in samenwerking met de technische dienst van de gemeente Keerbergen drie rode lopers
in regenboogkleuren neer op cruciale plaatsen op onze campus. Deze zogenaamde
regenboog-lopers komen aan de ingang van onze feestzaal en aan de ingangen van de
basisschool en middenschool. Als Unesco-campus staan we allemaal samen achter
gendergelijkheid. In de week rond 20 november zal er in de lessen levensbeschouwing extra
aandacht voor dit thema zijn.”
GO! Atheneum Keerbergen is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 13.200 leerlingen,
8.200 cursisten volwassenenonderwijs en 37 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.

