Persbericht
23.03.2017

Leerlingen van GO! basisschool De Spreeuwen (Mechelen) zamelden de afgelopen
jaren meer dan 200.000 euro in tijdens hun solidariteitsweken. Dit jaar schenken ze
wederom een mooi bedrag aan een weeshuis in Oeganda. De cheque wordt
overhandigt op dinsdag 28 maart om 9.00 uur, Battelsesteenweg 259 in
Mechelen.

GO! BASISSCHOOL DE SPREEUWEN SCHENKT 200.000
EURO AAN GOEDE DOELEN
Kunnen kinderen het verschil maken? De leerlingen van GO! Basisschool De
Spreeuwen bewijzen van wel. Met grote volharding organiseren ze elk jaar een
solidariteitsweek waarbij ze geld inzamelen voor een goed doel. In totaal
brachten die solidariteitsweken al meer dan 200.000 euro op.
Ook de 36ste editie van de solidariteitsweek was wederom een succes. “De kinderen
zamelden 12.000 euro in. Dinsdag 28 maart overhandigen ze de cheque aan Yves
Baes die het weeshuis M’Lisada in Oeganda vertegenwoordigt”, zegt Tom Resseler.
“De laatste jaren gaat het geld vooral naar het weeshuis in Oeganda. Met ons geld
zijn bijvoorbeeld twee klaslokalen gebouwd in de sloppenwijk van Kampala. Nu
sparen we mee voor de bouw van een grote school”, zegt Tom Resseler, directeur
van basisschool De Spreeuwen.
“De weeskinderen krijgen met ons geld de mogelijkheid om naar school te gaan. Het
geld wordt besteed aan hun schoolloopbaan. De rest van het geld wordt opzij gezet
om te sparen voor de bouw van een nieuwe school.”
Het weeshuis ontstond in 1996 toen acht weeskinderen in de sloppenwijk van
Kampala, de hoofdstad van Oeganda, de handen in elkaar sloegen en muziek als
hun reddingsboei zagen. Ze richtten een kleine muziekgroep op. Meer en meer
straatkinderen sloten zich bij hen aan. De Mlisada Brassband was een feit. Via
optredens zamelden de kinderen geld in en realiseerden ze een eigen home alias
weeshuis. Nu bouwen ze ook een eigen school.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tom Resseler, directeur van
Basisschool De Spreeuwen, tel: 015 27 29 86.

