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Sebastian Salvador en Jeffrey Sagoe van vzw J@M gaan samen met het schoolteam van
campus Stassart coronaveilige activiteiten organiseren die helpen jongeren de moed er in te
houden in coronatijden.

OUD-LEERLINGEN SEBASTIAN EN JEFFREY WORDEN
CORONASAFETYCOACHES OP BA CAMPUS STASSART
J@M, een vzw uit Mechelen die activiteiten voor kinderen en tieners organiseert, gaat
op campus Stassart van het Busleyden Atheneum activiteiten begeleiden. Ze zullen
tevens toezien op het naleven van de coronamaatregelen binnen de school en aan de
schoolpoort. “Twee oud-leerlingen van campus Stassart, Sebastian Salvador en
Jeffrey Sagoe, werken bij vzw J@M. In die hoedanigheid motiveren ze vandaag
jongeren om hun activiteiten op een coronaveilige manier te organiseren. Nu zullen ze
ook binnen de school optreden als coronasafetycoaches en zich actief inzetten voor
het sensibiliseren van jongeren als begeleiders bij acties ter bevordering van het
welzijn van onze leerlingen in deze moeilijke tijd”, zegt Tanja Janssens, directeur van
Busleyden Atheneum campus Stassart.
“Hoewel we afstand moeten houden, blijven we volop inzetten op teamspirit en
verbondenheid, de kracht van onze campus. Wij bieden voornamelijk opleidingen in het
domein Mens en Welzijn. Wellicht daarom dat dit ook een sterk aandachtspunt is van onze
leerlingen. In deze mistroostige coronaperiode willen ze allerlei leuke initiatieven opstarten
om elkaar te steunen. Oud-leerlingen die terugkeren naar hun school om een coachende rol
op te nemen, onze radio-op-schoolcaravan die elke schoolweek afsluit met sfeervolle
muziek, informerende interviews met geëngageerde leerlingen en oud-leerlingen, enzovoort.”
“Naast een interview met de medewerkers van J@M en meer muziek op school, zullen we
vanuit onze caravan op de speelplaats ook krachtige boodschappen de Stassart-wereld in
sturen. Daarnaast zetten we iedereen aan tot meer bewegen en sluiten we de laatste dag
voor de vakantie, na een periode van hard leren en hopelijk goede examens, op een
gezonde, veilige en feestelijke manier af. Hoe? Dat blijft nog even geheim!”
Aan de hand van deze activiteiten wil campus Stassart gezondheid, veiligheid, welbevinden
en fitheid deze dagen centraal stellen. “Hoewel corona nog steeds onder ons is en gevaarlijk
blijft, willen wij blijven inzetten in ‘je goed in je vel voelen’. Daarvoor zullen de
coronasafetycoaches Sebastian en Jeffrey zich mee inzetten. Het is ook altijd fijn om vast te
stellen dat veel van onze oud-leerlingen coachende rollen en voorbeeldfuncties opnemen
eenmaal ze hier de schoolpoort achter zich sluiten’, zegt directeur Tanja Janssens. “In onze
school waar mens en welzijn centraal staat, is het belangrijk dat we goede ambassadeurs
hebben, die hun verantwoordelijkheid opnemen.”
Meer informatie, Tanja Janssens, directeur BA Campus Stassart, tel. 015 28 62 60
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