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Leerlingen van atheneum Hof Van Riemen (Heist-op-den-Berg) organiseren een
wandelzoektocht van 2,5 km in de Averegten op zondag 13 maart 2016 ten voordele
van het goede doel Beyond the Moon. Starten kan tussen 13u en 15u. Deelname
kost 3 euro per volwassene en 2 euro per kind.

LEERLINGEN ORGANISEREN WANDELZOEKTOCHT TEN
VOORDELE VAN GEZINNEN MET ERNSTIG ZIEK KIND
Op zondag 13 maart 2016 kan u deelnemen aan een wandelzoektocht op
domein De Averegten. De organisatie ligt in handen van de leerlingen van het
zesde leerjaar Kantoor van Atheneum Hof van Riemen in Heist-op-den-Berg. De
opbrengst van de wandelzoektocht gaat naar het goede doel ‘Beyond The
Moon’. Starten kan op zondag 13 maart tussen 13.00 uur en 15.00 uur, ter
hoogte van de ingang aan de grote parking. De wandeling is +/- 2,5 km. Een
opdrachtenblad met uitdagende vragen gidst de deelnemers doorheen het bos.
Deelname kost € 3 voor volwassenen en € 2 voor kinderen. Kinderen tot 6 jaar
nemen gratis deel.
‘Beyond the Moon’ biedt families met een ernstig ziek kind de gelegenheid om te
genieten van een onvergetelijke, kosteloze vakantie in een kindvriendelijke omgeving
om zo samen een zorgeloze tijd te beleven, ver weg van ziekenhuizen en
behandelingen.
“Wij willen met onze wandelzoektocht geld inzamelen om die kosteloze vakanties
voor gezinnen met een ernstig ziek kind, mogelijk te maken”, zeggen Dylan Leys en
Jeroen Goris, leerlingen van het zesde leerjaar Kantoor.
De leerlingen willen van de wandelzoektocht een succes maken. De
wandelzoektocht vormt dan ook het hoogtepunt van hun geïntegreerde proef. Er
wordt vol enthousiasme aan de voorbereidingen gewerkt. “De leerlingen zijn al een
heel schooljaar bezig met het uitstippelen van de wandelzoektocht, het zoeken van
sponsors, het maken van reclame, … Zij doen er alles aan om te zorgen dat het
evenement een heus succes wordt”, zegt Ingrid Docx, begeleidster van het project.
De leerlingen hebben nog wel een extra tip: ze raden iedereen aan om degelijk
wandelschoeisel te voorzien, want de tocht loopt gedeeltelijk over onverharde
wegen. Dat is ook de reden waarom honden niet zijn toegelaten. Na afloop van de
wandelzoektocht ontvangen de deelnemers een kleine attentie. Hiermee nemen ze
deel aan een tombola die plaatsvindt op zaterdag 23 april 2016, tijdens de
opendeurdag van Atheneum Hof van Riemen.
Voor meer informatie kunt u bellen naar 015 24 18 45 (vragen naar Ingrid Docx, begeleidster
geïntegreerde proef, of Henri Claessens en Ellen De Cock, begeleidende leerkrachten).
Atheneum Hof van Riemen is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 12.500 leerlingen, 5.500 cursisten
avondonderwijs en 35 instellingen één 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.

