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Leerlingen basisschool De Spreeuwen (Mechelen) zamelen 11.250 euro in en schenken dit
maandag 29 februari 2016 om 10u30 aan kinderen in weeshuis in Oeganda

HET WORDT ELK JAAR MEER!
Voor de 35ste keer organiseert basisschool De Spreeuwen een solidariteitsweek
waarbij de leerlingen allerlei activiteiten doen om geld bijeen te verzamelen voor een
goed doel. Vorig jaar werd voor het eerst de kaap van 10.000 euro overschreden. “Dit
jaar hebben de leerlingen 11.250 euro ingezameld. Het bedrag wordt elk jaar hoger.
Waar gaat dit eindigen”, lacht Tom Resseler, directeur van basisschool De Spreeuwen.
“Ruim elfduizend euro, dat is toch wel een heel groot bedrag door kinderhanden
bijeen gesprokkeld.” Met het geld wordt de schoolloopbaan van twee à drie kinderen
uit het weeshuis M’Lisada in Oeganda gefinancierd.
“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 basisschool De Spreeuwen.
Maandag 29 februari, om 10u30, overhandigen de leerlingen het bedrag aan Yves Baes die
het weeshuis M’Lisada in Oeganda zal vertegenwoordigen.
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.
Het geld is al gegaan naar Unicef, Artsen Zonder Grenzen, Het Rode Kruis, …
“Dit jaar kiezen we voor de vierde maal voor het weeshuis in Oeganda waar straatkinderen
worden opgevangen. Niet zomaar een weeshuis, maar een met een hoopvol verhaal. Een
aantal van deze kinderen krijgen met ons geld de mogelijkheid om naar school te gaan”, zegt
Tom Resseler. “Het geld wordt besteed aan de schoolloopbaan van twee of drie kinderen uit
het weeshuis. 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 verzamelden de kinderen geld
en realiseerden ze een eigen home alias weeshuis. Tientallen kinderen kunnen er
permanent wonen. Tientallen andere kinderen komen dagelijks langs om iets te eten, muziek
te maken, te dansen of om aan acrobatie te doen.

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

