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Busleyden Atheneum campus Caputsteen vierde wereld-dierendag met een
Fanimalday. De leerlingen kwamen vrijdag 30 september verkleed als dier naar
school. Zie foto’s in bijlage.

BUSLEYDEN ATHENEUM CAMPUS CAPUTSTEEN VIERT
WERELDDIERENDAG MET EEN FANIMALDAY
Dinsdag 4 oktober is het werelddierendag. De leerlingen van het Busleyden
Atheneum campus Caputsteen kwamen verkleed als dier naar school en
werkten extra geconcentreerd aan hun project rond betere broedplaatsen voor
de gierzwaluwen. “Een project dat de school opzet in samenwerking met de
Jane Goodall-foundation”, zegt Katie Steemans, directeur van het Busleyden
Atheneum campus Caputsteen.
Sinds 2010 werkt BA-campus Caputsteen mee aan het Roots & Shoots-project van
de Jane Goodall foundation. Hiervoor organiseert de school vele activiteiten die
gericht zijn op mens, dier en milieu.
“Dit schooljaar werken we een project uit ten voordele van de gierzwaluwen. De
gierzwaluwen leggen elk jaar de route tussen België en Bénin af. Samen met onze
partners in Bénin en Nepal willen we het broeden van de gierzwaluwen tijdens hun
verblijf in België verbeteren”, vertelt Tania Parys, leerkracht natuurwetenschappen
van campus Caputsteen.
“Vrijdag 30 september ontvingen de leerlingen, waarvan sommigen dus verkleed als
dier, videoboodschappen van onze partners uit Benin en Nepal. Martine Wouters,
medewerkster van het Roots & Shoots-project vertelde de leerlingen over de
eigenschappen van de gierzwaluwen en de bedreigingen voor hun voortbestaan. Zij
maakte de leerlingen warm om mee na te denken hoe we de vogels kunnen helpen.
De leerlingen zijn enthousiast en de eerste ideeën werden al geopperd”, zegt Tania
Parys, leerkracht Natuurwetenschappen.
De fanimalday van de leerlingen van Busleyden Atheneum campus Caputsteen staat
ook op de blog van Lore (zie http://www.ten-daji.com/roots-shoots-fananimal-day-inmechelen-be/ ), die op 1 september bij de start van haar wereldreis onze campus
bezocht om er kennis te maken met de Roots & Shoots-activiteiten van campus
Caputsteen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Katie Steemans, tel: 015 20 21 74.
Busleyden Atheneum is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 13.000 leerlingen, 6.500
cursisten avondonderwijs en 35 instellingen een 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.

