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Leerlingen van GO! basisschool De Spreeuwen (Battelsesteenweg 259 in Mechelen)
zamelen 9.500 euro in en schenken dit donderdag 30 juni om 10u30 aan kinderen in
Oeganda

CORONA WEERHOUDT LEERLINGEN NIET VAN HUN
JAARLIJKS GOED DOEL
Al vier decennia organiseert GO! basisschool De Spreeuwen een solidariteitsweek
waarin leerlingen met allerlei activiteiten geld bijeen zamelen voor een weeshuis en
school in Oeganda. “Dit jaar hebben de leerlingen 9.500 euro ingezameld. De covid-19epidemie verhinderde de organisatie van bepaalde geldinzamelingsacties, maar toch
deden de leerlingen door onder het motto: moeilijk gaat ook. Ze laten hun
leeftijdsgenootjes in Oeganda immers onder geen beding in de steek”, zegt Sabine
Canoot, plaatsvervangend directeur van GO! basisschool De Spreeuwen. Aanstaande
donderdag geven de leerlingen een cheque van 9500 euro aan Yves Baes van de
Oegandese school M'Lisada waar de weeskinderen onderwijs krijgen.
“Onze leerlingen vernemen regelmatig iets van hun leeftijdsgenoten in Oeganda. Elk jaar
zamelen ze geld voor hen in. Het is de taak van de leerlingen uit het vierde, vijfde en zesde
leerjaar om een solidariteitsweek te organiseren vlak voor de Kerstvakantie. Corona of niet,
ook dit jaar werden er allerlei initiatieven op getouw gezet”, zegt Sabine Canoot. “Zo kunnen
we op de laatste schooldag alsnog een mooi bedrag overhandigen.”
Het geld gaat naar een weeshuis in Oeganda waar straatkinderen worden opgevangen. Een
aantal van deze kinderen krijgt met het geld van GO! basisschool De Spreeuwen de
mogelijkheid om naar school te gaan. Het geld wordt ook benut voor infrastructuurwerken in
de school.
Het weeshuis ontstond in 1996 toen acht weeskinderen in de sloppenwijk van Kampala, de
hoofdstad van Oeganda, de handen in elkaar sloegen en muziek als hun reddingsboei
zagen. Ze richtten een kleine muziekgroep op. Meer en meer straatkinderen sloten zich bij
hen aan. De Mlisada Brassband was een feit. Via optredens verzamelden de kinderen geld
en realiseerden ze een eigen home alias weeshuis. Tientallen kinderen kunnen er
permanent wonen. Tientallen andere kinderen komen dagelijks langs om iets te eten, muziek
te maken, te dansen of om aan acrobatie te doen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sabine Canoot, plaatsvervangend
directeur van GO! Basisschool De Spreeuwen, tel: 015 27 29 86.

