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Ucom2bike en vzw Vossen met de Meynen sponsoren uitstap van leerlingen BLO Den Anker
(Mechelen) naar dierenpark Planckendael, vrijdag 24 april.

UCOM2BIKE TRAKTEERT LEERLINGEN BLO DEN ANKER
OP DAGJE PLANCKENDAEL
Ucom2bike (United Companies to Bike) en vzw Vossen met de Meynen organiseren elk
jaar een fiets- en motorevenement. De opbrengst gaat naar een goed doel. Dit jaar
financieren ze een uitstap naar Planckendael voor de leerlingen van BLO Den Anker,
een school voor buitengewoon onderwijs in Mechelen. “Vrijdag 24 april gaan we met
alle kinderen en personeelsleden van Den Anker naar dierenpark Planckendael. Er
worden drie pendelbussen voorzien. De kinderen worden in Planckendael opgewacht
door gidsen die hen zullen begeleiden en animeren. Als het weer zo mooi blijft wordt
het helemaal een onvergetelijke dag!”, zegt Edwin Peeters, directeur van BLO Den
Anker.
De leerlingen van BLO Den Anker verzamelen vrijdag 24 april achteraan het treinstation van
Mechelen om 9.45 uur. Vandaaruit vertrekken drie pendelbussen naar Planckendael.
“Voor elk kind is er een Ucom2bike-rugzakje. Hierin zit een drankje, een koek en een appel.
De kinderen vullen ’s morgens dit zakje aan met hun eigen lunchspullen. Bij aankomst in
Planckendael krijgen de kinderen ook nog een hesje cadeau. Handig, want op die manier
zijn de kinderen goed herkenbaar voor de begeleiders.”
Rond 14 uur komen de kinderen weer allemaal samen op de parking van Plackendael en
wordt met de pendelbussen de terugweg aangevat zodat alle kinderen weer op tijd terug op
school zijn.
Directeur Edwin Peeters is zeer blij met de sponsoring. “Onze kinderen hebben veel nood
aan sociale opvoeding en ervaringen. Werken aan teambuilding op kinderniveau neemt
binnen onze school dan ook een centrale plaats in. Gezien de moeilijke financiële
thuissituatie van veel van onze kinderen alsook de ontoereikende bijdrage vanuit de overheid
en de opgelegde maximumfactuur, is de ondersteuning door Ucom2bike en vzw Vossen met
de Meyen voor ons van onschatbare waarde.”
Het opvoeden van en onderwijs verstrekken aan kinderen met een lichte, matige of ernstige
mentale handicap en autistische kinderen vraagt een enorme inzet van alle betrokkenen.
“Getrakteerd worden op een leuk dagje uit doet daarom extra veel deugd!”, zegt Edwin
Peeters.
Tot Ucom2bike behoren Proctor & Gamble, Kellog, Mondelez International en de
Weidenhammer Packaging group. Vzw Vossen met de Meynen zet zich al jaren belangeloos
in voor goede doelen.
Voor meer informatie: Edwin Peeters, directeur BLO Den Anker, tel: 015 20 37 95
Den Anker, een school voor buitengewoon basisonderwijs, behoort tot GO! Scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 12.200
leerlingen, 5000 cursisten avondonderwijs en 34 instellingen één van de grootste 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 Erik Ruts.

