Persbericht

Leerlingen schilderen tegen Alzheimer
Op vrijdag 21 april vindt de jaarlijkse oud-leerlingenavond van Busleyden
Atheneum – Campus Botaniek plaats. Het evenement staat dit jaar in het teken
van de strijd tegen Alzheimer. De leerlingen van de opleiding Organisatieassistentie veilen zelfgemaakte schilderijen ten voordele van Stichting
Alzheimer Onderzoek.
De jaarlijkse oud-leerlingenavond biedt oud-leerlingen en -studenten de gelegenheid
om hun vroegere klasgenoten en leerkrachten/lectoren terug te zien. De school, die
hoofdzakelijk paramedische studierichtingen aabiedt, schenkt de opbrengst van dit
evenement gewoontegetrouw aan een goed doel dat gerelateerd is aan de
zorgsector. Dit jaar gaat het om de strijd tegen Alzheimer.
“Dementie is een ziekte van deze tijd. De bevolking vergrijst zeer snel en de
babyboomers van toen zijn nu ook stilaan een dagje ouder geworden. In België leven
naar schatting 130.000 personen met Alzheimer”, zegt Majella Debecker,
projectcoördinator. “Dit cijfer is slechts een topje van de ijsberg. Het houdt geen
rekening met de vele personen die thuis verzorgd worden en die nog niet
gediagnosticeerd werden. Het cijfer zal tegen 2030 verdubbelen en tegen 2050
verdrievoudigen. Daarom willen we samen met onze leerlingen het onderzoek naar
de ziekte mee helpen financieren”.
De opbrengst van de drank- en hapjesverkoop van de oud-leerlingenavond gaat
integraal naar de Stichting Alzheimer Onderzoek (SAO). Maar er vindt ook een
kunstveiling plaats ten voordele van deze vzw. De leerlingen van onze opleiding
Organisatie-assistentie maakten originele schilderijen onder de inspirerende
begeleiding van een kunstschilder. De resultaten zijn zeer verrassend. Ze worden
tentoongesteld op de oud-leerlingenavond en alle aanwezigen kunnen erop bieden.
“Met dit project slaan we twee vliegen in één klap”, zegt Majella Debecker. “We
sensibiliseren onze leerlingen voor het goede doel, en laten hen tegelijk hun
creatieve en artistieke talenten ontwikkelen”.
U bent hartelijk welkom op de veiling, op vrijdag 24 april vanaf 18 uur in BA Campus
Botaniek, Augustijnenstraat 92, Mechelen.
Voor meer info kan u contact opnemen met Stefaan Croonen (directeur) via tel. 01529.01.36 of 0479-81.42.83

