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Busleyden Atheneum campus Pitzemburg luidt op 5 oktober de schoolbel extra hard
om te laten horen hoe belangrijk recht op onderwijs is. De school zamelt geld in voor
een basisschool op de Dominicaanse Republiek.

BUSLEYDEN ATHENEUM CAMPUS PITZEMBURG LUIDT
DE BEL VOOR RECHT OP ONDERWIJS
Leerlingen zijn weleens opgelucht als ze ’s avonds de schoolbel horen. Maar
miljoenen kinderen op aarde horen de schoolbel zelden of nooit. Daarom doet
campus Pitzemburg van het Busleyden Atheneum mee aan de actie ‘Saved by
the bell’. “Schoolbellen luiden voor het recht op goed onderwijs, dat valt hier
niet in dovenmansoren. Concreet schenken onze leerlingen en
personeelsleden elk een euro om de kinderen van basisschool Boca Nueva op
de Dominicaanse Republiek het nodige schoolmateriaal te kunnen schenken”,
zegt Jeroen Van der Auwera, directeur van campus Pitzemburg.
Overal in België en in de rest van de wereld gaan scholen in op de vraag van Studio Globo
en VIA Don Bosco om op de Internationale Dag van de Leerkracht op 5 oktober ook te
denken aan collega-leerkrachten die in armere landen met weinig middelen het beste van
zichzelf geven. Zo ook Busleyden Atheneum campus Pitzemburg.
“Als UNESCO-school focussen wij op diverse duurzame ontwikkelingsdoelen, waaronder
kwaliteitsonderwijs voor iedereen. Op 5 oktober vestigen we de aandacht van onze
leerlingen op het feit dat miljoenen kinderen geen toegang hebben tot onderwijs. En
bijgevolg moeilijker een toekomst kunnen opbouwen”, zegt Jeroen Van der Auwera. “Wij
willen onze leerlingen opvoeden tot goed geïnformeerde en betrokken wereldburgers. Tot
mensen die zich inzetten voor een rechtvaardige en duurzame mondiale samenleving. Onze
deelname aan deze actie is hier een uiting van.”

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 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.
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