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Leerlingen basisschool De Spreeuwen (Mechelen) geven 13.000 euro aan kinderen
in Oeganda, donderdag 8 maart, om 9u15 start filmpje over de projecten in Oeganda,
om 9u45 wordt de cheque overhandigd, Battelsesteenweg 259 in Mechelen

BASISSCHOOL DE SPREEUWEN SCHENKT FORTUIN WEG
Elk jaar zamelen de leerlingen van GO! basisschool De Spreeuwen geld in voor
Oeganda. Jaarlijks gaat het over duizenden euro’s. “De inzameling gebeurt
tijdens een solidariteitsweek. Dit jaar bedraagt het bedrag 13.000 euro. We
schenken het aan drie projecten in Oeganda: de bouw van een basisschool
voor weeskinderen, leesboekjes voor doofstomme kinderen en een
cultuurproject voor kinderen in sloppenwijken”, zegt Tom Resseler, directeur
van basisschool De Spreeuwen. Donderdag 8 maart om 9u15 komt Yves Baes,
die het weeshuis M’Lisada in Oeganda vertegenwoordigt, naar de school en
toont de leerlingen een filmpje van hun projecten in Oeganda. De
overhandiging van de cheque gebeurt om 9u45.
Het is de taak van de leerlingen uit het vierde, vijfde en zesde leerjaar om een
solidariteitsweek te organiseren vlak voor de Kerstvakantie. Diverse activiteiten
worden dan georganiseerd door de leerlingen om geld in te zamelen.
“Onze leerlingen vernemen regelmatig iets van hun leeftijdsgenoten in Oeganda. Dat
maakt het enthousiasme voor allerhande klussen om geld mee in te zamelen
natuurlijk steeds groter”, zegt Tom Resseler, directeur van GO! Basisschool De
Spreeuwen. “Zo zien we bijvoorbeeld het nieuwe schoolgebouw in Bombo vorm
krijgen en ga ikzelf in het najaar naar Oeganda om de nieuwe school mee in te
huldigen. We weten dus waar het geld terecht komt. Maar de 13.000 euro die we dit
jaar zullen schenken, is wel het hoogste bedrag dat we ooit gehaald hebben.”
Het is de 37ste keer dat de solidariteitsweek in GO! Basisschool De Spreeuwen
plaatsvindt. Het geld ging in het verleden naar Unicef, Artsen Zonder Grenzen, Het
Rode Kruis, …
“Maar nu steunen we al een aantal jaren concrete projecten voor straatkinderen in
Oeganda en hebben we ook contact met die kinderen. Vorig jaar kwam er de uitgave
van een leerboek voor dove kinderen in Oeganda bij. Dat boekje, goedgekeurd door
het Oegandese Nationaal Curriculum Development Center, wordt nu in alle
Oegandese scholen voor doofstomme kinderen gebruikt. Onze leerlingen liggen mee
aan de basis van die uitgave. Ze weten dus waarvoor ze het allemaal doen en dat
motiveert.”
Voor de journalist:
U bent van harte welkom op donderdag 8 maart om 9u15 in GO! basisschool De
Spreeuwen, Battelsesteenweg 259, Mechelen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tom Resseler, directeur van GO!
Basisschool De Spreeuwen, tel: 015 27 29 86.

