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Begin mei start de federale dienst Klimaatverandering in een speciaal omgebouwde
‘federale truck’ een rondrit door België om leerlingen te laten kennismaken met de
nieuwe webtool over de transitie naar een koolstofarme maatschappij tegen 2050.
Generale repetitie vindt plaats in KA Keerbergen op dinsdag 26 april om 13.30 uur,
Vlieghavenlaan 18 in Keerbergen.

KLIMAATTRUCK HOUDT ALS EERSTE HALT OP KA
KEERBERGEN
De federale dienst Klimaatverandering heeft een website ontwikkeld met
informatie over de omvorming naar een koolstofarm België tegen 2050. Deze
website wil ze bekendmaken bij jongeren. De dienst Klimaatverandering start
hiertoe een roadshow langs de scholen met een speciaal hiervoor
omgebouwde truck. Eerste halte? KA Keerbergen! Op dinsdag 26 april vindt er
een generale repetitie plaats waarbij de presentatie van deze klimaattoer, het
verloop van de les en de timing worden uitgetest, alvorens de klimaattruck zijn
rondrit verder doet naar alle Belgische scholen.
“Wij maken onze leerlingen sterk bewust van de gevolgen van een
klimaatverandering. Dit wordt opgemerkt door de buitenwereld. Het leidde eerder al
tot de selectie van onze school voor de organisatie van een heuse klimaatconferentie
gevolgd door de deelname aan de klimaatmars naar Parijs. En nu zal de klimaattruck
van de federale overheid als eerste onze school aan doen. Dit alles dankzij de inzet
van Eva De Hert en Christelle Op de Beeck. Twee groene leerkrachten die zeer
milieubewust en geëngageerd zijn”, zegt Kurt Hofman, directeur van Atheneum
Keerbergen.
De federale regering wil de uitstoot van broeikasgassen op het Belgische
grondgebied met minstens 80 tot 95 % verlagen tegen 2050, in vergelijking met
1990. Een ambitieus project dat de stijging van de globale gemiddelde temperatuur
moet beperken tot maximaal 2°C boven de pre-industriële niveaus.
Teneinde het terrein voor te bereiden heeft de Federale Dienst Klimaatverandering
een project gelanceerd onder de naam “Een koolstofarm België tegen het jaar 2050”.
Naast studies en initiatieven betreffende een koolstofarme strategie wil de federale
overheid zoveel mogelijk actoren bij dit project betrekken, onder meer via een
webtool.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kurt Hofman, directeur KA
Keerbergen, tel: 015 23 49 33.
KA Keerbergen 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.

