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GO! Scholengroep 5 richt hulpfonds op waarmee Oekraïense kinderen hier binnenkort 

schoolbenodigdheden of groepsactiviteiten kunnen bekostigen. 

GO! SCHOLENGROEP 5 MASSAAL IN ACTIE VOOR 

OEKRAÏNE 

“De oorlog laat niemand onberoerd”, zeggen Michèle Vervotte en Jeroen Van der Auwera, 

beiden actief in GO! Scholengroep 5 die 37 scholen verenigt in de regio Mechelen, Keerbergen 

en Heist-op-den-Berg. “Onze scholen gaan zich organiseren om kinderen uit Oekraïne in ons 

onderwijs op te vangen.” Samen met de directies van GO! Scholengroep 5 komen ze in actie. 

Met de campagne ‘Geef me de vijf voor Oekraïne’ starten ze allerlei initiatieven op waarmee 

donaties van 5 euro worden ingezameld. Het ingezamelde geld gaat niet naar Oekraïne. Het 

komt terecht in een fonds dat wordt beheerd door Pitzemburg om leerbenodigdheden voor de 

gevluchte schoolkinderen te betalen. 

“Met dit hulpfonds willen we de gevluchte kinderen een zo normaal mogelijke schooltijd in België 

geven. Dit betekent in de refter samen met anderen een warme soep kunnen eten, documenten 

afprinten of de busrit betalen. Een onderwijs-gebonden budget dus waarmee elk kind straks kan 

meedraaien in zijn klasgroep. Het gaat verder dan het bieden van een veilig onderkomen en 

inzamelen van goederen. Hoewel we dat ook doen. GO! Atheneum Keerbergen stelt bijvoorbeeld het 

oude jongensinternaat beschikbaar. De eerste boekentassen en kledingstukken liggen ook al klaar,” 

zegt Michèle Vervotte, coördinerend directeur secundair onderwijs.  

GO! Atheneum Keerbergen en Busleyden Atheneum campus Pitzemburg zijn als Unesco-scholen de 

voortrekkers in de campagne waarmee leerlingen van GO! Scholengroep 5 zullen worden 

aangemoedigd om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor hun leeftijdsgenootjes. De campagne 

kreeg als naam ‘Geef me de vijf voor Oekraïne’ mee.   

“Vijf is natuurlijk de naam van onze scholengroep en vijf euro een mooi bedrag”, zegt Vervotte.  

“Geef me de vijf is tevens een uitspraak waarmee een engagement handenschuddend wordt 

beklonken. Die hand reiken wij de gevluchte kinderen van Oekraïne”, vult Jeroen Van der Auwera aan, 

directeur van campus Pitzemburg Busleyden Atheneum. “Het hulpfonds dient om Oekraïense 

leerlingen die binnen afzienbare tijd in onze scholen terecht komen een budget ter beschikking te 

stellen om schoolbenodigdheden aan te schaffen of groepsactiviteiten te bekostigen.” 

Het plan van aanpak ligt op tafel. Algemeen directeur Geert Van Hoof gaf zijn fiat. De schooldirecteurs 

zijn op de hoogte gebracht. De leerlingen verzinnen reeds de eerste inzamelacties gaande van een 

pannenkoekenbak tot auto’s wassen. Iedereen komt in actie voor Oekraïne.  

“Maar extra donateurs zijn welkom. We doen een warme oproep aan bedrijven en verenigingen om 

geld te storten voor de opvang van de eerste kinderen die binnenkort uit Oekraïne in onze scholen 

neerstrijken” aldus Geert Van Hoof, algemeen directeur van GO! Scholengroep 5. 

Het oude jongensinternaat op GO! campus Keerbergen is ondertussen schoongemaakt. “Hier hebben 

we nood aan beddengoed”, zegt directeur Kurt Hofman. “Dat hebben we allemaal weggegeven na de 

sluiting van het internaat in 2019. De donaties komen dus op tal van manieren van pas!” 

Wil je de campagne steunen? Stort dan 5 euro (of meer) op rekeningnummer  

IBAN: BE88 0910 1788 8041 BIC: GKCCBEBB  m.v.v. 5 voor Oekraïne 

 
Voor meer info kunnen journalisten bellen naar Jeroen Van der Auwera op gsm 0479 36 65 66. 

 

GO! Scholengroep 5 is met 13.500 leerlingen, 9.500 cursisten volwassenenonderwijs en 37 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.  


