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Geïnspireerd door het voorbeeld van de ‘WensMens Mechelen’, waarbij Mechelaars worden
uitgenodigd om een doe-wens te posten op een digitale Wens Wall, maakten de leerlingen
van GO! Busleyden Atheneum campus Caputsteen er een tastbare Warmste Wens Wall van.
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LEERLINGEN MAKEN WARMSTE-WENS-WALL
FIETS-O-TRADE IN MECHELEN

LANGS

De leerlingen van GO! Busleyden Atheneum campus Caputsteen schreven wensen op
voor zichzelf en anderen. “Vooral doe-wensen die ze alleen of samen met anderen
kunnen waarmaken. Langs de fiets-o-strade hangen nu honderden wensen wachtend
op een realisatie. Het is een heuse Warmste Wens Wall geworden. Met deze actie
hopen we op een samenwerking met passanten die coronaproof is. Voorbijgangers
kunnen eventueel helpen de wensen van onze leerlingen in te lossen’, zegt Sofie
Merckx, leerkracht en initiatiefneemster van het project.
De leerlingen van het GO! Busleyden Atheneum campus Caputsteen gingen graag in op de
oproep van MNM om warme wensen te sturen en waar te maken.
“Hiervoor stelden de leerlingen twee doe-wensen op, eentje voor zichzelf en eentje voor
anderen. Alle wensen werden langsheen de fiets-o-strade opgehangen zodat ze voor alle
passanten uit Mechelen en omstreken leesbaar zijn. We hopen op deze manier dat
voorbijgangers samen met de leerlingen de meeste wensen kunnen realiseren.”
“Tevens werd aan de ouders van de leerlingen gevraagd om ook actie te ondernemen en
een geschenk voor kwetsbare kinderen te doneren in het kader van de actie ‘Mechelen
houdt je warm’”, zeggen Fabienne Verhulsel en Niels Goos, beide kunstleerkrachten. “Op
die manier hopen we dat alle Mechelse kinderen de komende weken een geschenkje met de
feestdagen ontvangen. We hopen zo een lach te toveren op alle kindergezichten in
Mechelen.”
“Als Freinetschool secundair onderwijs willen we bijdragen aan het beter maken van onze
wereld en dit voor zowel jong als oud. Zeker in deze moeilijke tijden geeft het samen dromen
en wensen realiseren een warm en goed gevoel, zowel voor diegenen die de dromen helpen
realiseren als voor diegenen waarvan de droom realiteit wordt.”

GO! Scholengroep 5 is met 13.500 leerlingen, 8600 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 Heistop-den-Berg. De algemeen directeur van Scholengroep 5 is Geert Van Hoof.

