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De leerlingen van GO! basisschool De Spiegel zamelden gedurende twee weken voedsel in
voor kansarme gezinnen. Vandaag sluiten ze de actie af.

GO! BASISSCHOOL DE SPIEGEL SLUIT SUCCESVOLLE
VOEDSELINZAMELING AF
Vandaag sluit GO! basisschool De Spiegel zijn voedselinzamelingsactie af.
“Leerlingen konden elke dag allerlei voedingswaren stoppen in een doos aan de
schoolpoort. Spaghetti, zout, melk, conservenblikken … maar ook chocolade van Sint
of koekjes van het eigen vieruurtje. De kinderen waren heel gul. De organisatie
Foodsavers kwam de geschonken producten steeds ophalen om ze te kunnen uitdelen
aan mensen in armoede in Mechelen. Vandaag sluiten we deze mooie warme actie af”,
zegt Karen Jacobs, directeur van GO! basisschool De Spiegel.
“Het jaar 2020 gaat de geschiedenisboeken in als een bizar jaar. Eentje dat we niet willen
herhalen. Maar we leerden ook dat begrip en oog hebben voor elkaar onmisbaar is in
moeilijke tijden. Wist u dat in Mechelen meer dan 100 gezinnen in extreme armoede leven?
Daar besloten wij met onze leerlingen iets aan te doen. Twee weken lang zamelden we
voedsel in. Met de hulp van Foodsavers werden er pakketten gemaakt en bedeeld aan
mensen in armoede in Mechelen”, zegt Karen Jacobs.
“We hielden de actie bewust heel laagdrempelig. In coronatijd zijn velen onder ons financieel
getroffen. Er werd daarom geen geld gevraagd. En alles was welkom. Van een chocolade
cent tot dozen vol conserven. Alle kleine beetjes maakten één groot geheel waar we heel
wat anderen mee konden helpen.”

Voor meer informatie neemt u contact op met de school, tel. 015 27 28 16
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