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Busleyden Atheneum campus Caputsteen neemt deel aan de Caputfiëste op zaterdag 24
september 2016. De school biedt onder meer oud schoolmateriaal en zelfgemaakte confituur
te koop aan.

DEELNAME BUSLEYDEN ATHENEUM AAN CAPUTFIËSTE
STAAT IN HET TEKEN VAN RECYCLAGE
Busleyden Atheneum werkt consequent aan het verkleinen van zijn ecologische
voetafdruk. Zo ook tijdens de Caputfiëste. De leerlingen van campus Caputsteen
verkopen zelfgemaakte confituur van vruchten uit de schoolboomgaard alsook oud
schoolmateriaal. Ze organiseren tevens een kleding- en schoeneninzameling.
Als klimaat-neutrale school grijpt BA-campus Caputsteen de Caputfiëste aan om
buurtbewoners te sensibiliseren voor hergebruik van allerhande materialen.
“We nodigen de buurtbewoners uit om hun oude, nog bruikbare kleding, lakens en schoenen
naar onze campus te brengen. De ingezamelde kledij zal via een organisatie worden
gerecycleerd en aangewend voor hergebruik”, zegt Katie Steemans, directeur van campus
Caputsteen van het Busleyden Atheneum. “De vergoeding die wij hiervoor krijgen, investeren
we in klimaat-neutrale schoolprojecten.”
Daarnaast maken de leerlingen van het tweede leerjaar secundair methodeonderwijs
confituur 'op grootmoeders wijze'. Ze doen dit met vruchten uit de eigen schoolboomgaard.
“We zijn volop bezig met oogsten”, zegt Lutgarde Symons, leerkracht techniek. “De oogst is
dit jaar uitzonderlijk goed. In totaal hebben we meer dan 40 kilo fruit: appelen, pruimen en
bessen. De vruchten werden milieuvriendelijk geteeld. De leerlingen zijn erg trots op hun
confituur die ze volgens de methodiek van sterilisatie en bereiding helemaal zelf hebben
gemaakt”, zegt Lutgarde Symons, leerkracht techniek.
Ook is er tijdens de Caputfiëste een standje met oud schoolmateriaal. “Dat schoolmateriaal
wordt aan een klein prijsje verkocht. Met al deze activiteiten willen we de leerlingen, hun
ouders en ook de buurtbewoners enthousiasmeren voor recyclage en hergebruik”, vertelt
Katie Steemans, directeur van BA Caputsteen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Katie Steemans, tel: 015 20 21 74.
Busleyden Atheneum is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 13.000 leerlingen, 6.500
cursisten avondonderwijs en 35 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.

