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Busleyden Atheneum zoekt mensen die een aandeel willen kopen van het crowdfundingproject waarmee de school haar gebouwen duurzaam en klimaatneutraal kan maken.

ACTIVEER JE SPAARGELD VOOR KLIMAATVRIENDELIJK
PROJECT VAN BUSLEYDEN ATHENEUM
Twee campussen van het Busleyden Atheneum plannen nieuwe investeringen in
isolatie, relighting en verwarmingsketels. “We zijn hiervoor op zoek naar
sympathisanten met een groen hart. Zij kunnen tot 4 mei aandelen kopen bij Socrowd.
Een aandeel kost 100 euro. In de loop van 2021 krijgt iedereen die dat wil zijn aandeel
terugbetaald. Het bedrag dat wij op die manier via particulieren inzamelen, doet
Socrowd maal drie. Met je investering realiseren wij dus een milieuwinst die
uiteindelijk drie keer zo hoog ligt. Het is toch mooi om daarvoor je spaargeld te
activeren, niet?” zegt Steven Van der Taelen, één van de coördinatoren van het
project. Meedoen kan voor campus Pitzemburg via https://bit.ly/Socrowd-Pitzemburg
en voor campus Botaniek via https://bit.ly/Socrowd-Botaniek.
Meedoen aan sociale crowdfunding betekent een goed doel steunen zonder risico. “Voor de
aandeelhouder is er geen verlies in waarde. Je aandeel blijft waardevast. Je leent ons dus
renteloos geld voor een periode van maximum 2 jaar en steunt hiermee een duurzaam
project. Na die periode krijg je je geld weer terug of laat je het bij Socrowd staan als inzet
voor weer nieuwe projecten”, verduidelijkt Steven Van der Taelen.
De afgelopen twee jaar investeerde Busleyden Atheneum ruim 600.000 euro in
energiebesparende maatregelen. Dit jaar doet de school daar nog eens 292.000 euro
bovenop. De school voorziet op campus Pitzemburg nog meer ramen van dubbelglas en een
volledige vleugel van het gebouw wordt uitgerust met energiezuinige én intelligente
ledverlichting. Op campus Botaniek worden oude CV-ketels vervangen door hogerendementsketels. Voor deze nieuwe reeks klimaatneutrale investeringen krijgen beide
campussen elk een subsidie van 35.500 euro van de stad Mechelen. De rest van het geld
komt eigen middelen en uit particuliere fondsenwerving.
“Samen met onze partners (Stad Mechelen, MOS, Kamp C, Socrowd, GO! Onderwijs van de
Vlaamse Gemeenschap en Scholengroep 5) geloven wij dat onze school duurzaam en
klimaatneutraal kan worden. Dit project levert bovendien niet alleen een bijdrage aan het
milieu, het zorgt er ook voor dat er meer geld naar onderwijs kan gaan doordat de
energiekosten van onze school fors verlagen. Zo bekeken is je geld dus twee keer goed
besteed!”
Het project maakt deel uit van de subsidiewedstrijd ‘Paraat voor het klimaat’ van Stad
Mechelen. Mechelen Klimaatneutraal streeft hiermee naar een vermindering van de CO2uitstoot met 20% tegen 2020.
Busleyden Atheneum is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 13.000 leerlingen, 6500 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.

