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Leerlingen van Busleyden Atheneum – Campus Stassart knippen zaterdag 16 april vanaf 13
uur uw lange haar voor de actie ‘Geef om haar’ van de nationale borstkankercampagne.
Kapsalon 110, Busleyden Atheneum, Wollemarkt 36 in Mechelen.

LEERLINGEN BUSLEYDEN ATHENEUM STEUNEN ACTIE
‘GEEF OM HAAR’
Leerlingen uit het laatste leerjaar Haarzorg en Haarstilist van het Busleyden Atheneum
knippen op zaterdag 16 april van 13 uur tot 17 uur uw lange haar ten voordele van de
borstkankercampagne van Think-Pink. U stapt niet alleen met een frisse lentecoupe
weer naar buiten, maar steekt borstkankerpatiënten tevens een hart onder de riem.
“De knipbeurt is gratis en gebeurt onder deskundige begeleiding van de
praktijkleerkrachten. We zoeken vrouwen en mannen die van hun lange haar minstens
twintig centimeter willen laten knippen. De haarkleur maakt niet uit, ook grijs of
geverfd haar is welkom. Met het haar worden pruiken gemaakt voor kankerpatiënten”,
zegt Micheline Jacobs van campus Stassart.
Inschrijven voor dit knipmoment kan via de link http://goo.gl/forms/loJWvA8lX2
Volgens Think-Pink vinden vele kankerpatiënten het verlies van hun haar als gevolg van de
behandeling het meest ingrijpende. Ongeveer 8% van de vrouwen met kanker overweegt
zelfs om chemotherapie te weigeren, precies omdat ze hun haar niet willen verliezen. Ook al
betekent dit dat hun leven in gevaar komt.
“Haar is dus iets heel belangrijk. Door uw haar te schenken maakt u voor deze patiënten het
verschil. Ook vrouwen die het financieel moeilijker hebben, kunnen via deze actie toch een
pruik kopen. Het betekent voor hen een belangrijke steun bij het verwerken van hun
haarverlies en het opkrikken van hun zelfvertrouwen.”

Maak een afspraak voor de knipdag op zaterdag 16 april van het Busleyden Atheneum
Campus Stassart, Wollemarkt 36, 2800 Mechelen, kapsalon 110 via dit formulier
http://goo.gl/forms/loJWvA8lX2
Meer info: Micheline Jacobs, Technisch adviseur BA Campus Stassart
micheline.jacobs@BAstassart.be

Busleyden Atheneum is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 12.500 leerlingen, 5500 cursisten
avondonderwijs en 35 instellingen één van de grootste GO! scholengroepen van het land. De groep verenigt de scholen van het
GO! onderwijs in de regio Mechelen, Keerbergen en Heist-op-den-Berg. De algemeen directeur van Scholengroep 5 is Geert
Van Hoof.

