Persbericht GO! for Life
scholen
Music For Life:
GO! basisschool Alice Nahon (Putte) aan de slag voor Mobile School
Onder het motto GO! for Life doen de scholen van het GO! onderwijs van de Vlaamse
Gemeenschap ook dit jaar mee aan de benefietactie Music for Life. Door het verkopen van
knuffeltjes en mutsen wil het GO! geld inzamelen voor Mobile School vzw, een Belgische
organisatie die zich wereldwijd inzet voor straatkinderen.
Met GO! for Life, de overkoepelende actie van het GO! voor Music for Life, zet het GO! zich ook dit jaar in
voor het goede doel. Net zoals de afgelopen jaren kan deze actie rekenen op het enthousiasme van
directeurs, leerkrachten, leerlingen en hun ouders. Samen proberen ze zoveel mogelijk knuffeltjes en
mutsen te verkopen voor Mobile School vzw. Zij ontwikkelen mobiele schoolkarretjes en verzorgen de
opleiding van plaatselijke straathoekwerkers.
GO! basisschool ALICE NAHON verkoopt knuffeltjes en mutsen. “Onze leerlingen vergeten soms hoe
waardevol de leerplicht is,” zegt directeur Alena Akulava. “Door te kiezen voor Mobile School vzw brengen
we de verhalen van de straatkinderen tot in de klas en leren zij over het belang van goed onderwijs voor elk
kind. GO! for Life leeft echt bij onze leerlingen en leerkrachten. We gaan de mutsen en de knuffels op onze
kerstmarkt van 16 december verkopen en hopen zo een mooie som geld in te zamelen.”
Heel wat scholen zetten zelf kleinere acties op touw en dragen op een creatieve manier bij aan GO! for Life.
Zo leren de leerlingen in de praktijk wat solidariteit is en hoe zij als groep veel kunnen bereiken. “De laatste
jaren gingen honderden scholen en duizenden leerlingen aan de slag voor GO! for Life, we hopen dat we
ook deze keer op zo’n groot engagement kunnen rekenen,” zegt Raymonda Verdyck, afgevaardigd
bestuurder van het GO!
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