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Leerlingen van Busleyden Atheneum campus Pitzemburg gaan suppen op de Dijle
en verzamelen al het afval dat ze tegen komen in een grote vuilzak, donderdag 27
juni, vertrek om 10.30 uur aan Via Via-reiscafé in Mechelen.

LEERLINGEN SUPPEN VOOR PROPERE STAD
Busleyden Atheneum is een duurzame school. Dit vraagt om een dagelijkse inzet van
alle leerlingen. Campus Pitzemburg beloont hen hiervoor met een dagje suppen
(staand peddelen op een surfplank) op de Dijle. “Al het afval dat we tegenkomen
tijdens het suppen stoppen we in een grote vuilniszak. Niet eenvoudig in combinatie
met het peddelen, wel onze bedoeling”, lacht Jeroen Van der Auwera, directeur van
campus Pitzemburg. De leerlingen starten donderdag 27 juni om 10.30 uur aan
reiscafé Via Via in Mechelen. Tevens vindt op hetzelfde moment de uitreiking van de
Propere Planeten door IVAREM plaats.
Als UNESCO-school organiseerde Busleyden Atheneum campus Pitzemburg het afgelopen
jaar weer diverse acties ten voordele van het milieu. Gaande van zwerfvuil opruimen, over
sensibiliseringsacties zoals het GO FOR ZERO-spel en de ‘Cut the Crap’-quiz tot de
aankoop van 1.500 herbruikbare bekers en de verkoop van 150 herbruikbare
boterhammenzakjes (Boc’n Roll) op school. Alle acties kaderen in de realisatie van de 17
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’S) van de Verenigde Naties tegen 2030.
“We hebben met al onze duurzame acties dit schooljaar vijf planeten verdiend uit het project
Afvalarme school 2020 van IVAREM. IVAREM overhandigt de planeten donderdag 27 juni
om 10.30 uur op onze school. Dit gebeurt door een entertainer/animator. We zijn benieuwd”,
zegt Jeroen Van der Auwera.

Busleyden Atheneum is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 13.000 leerlingen, 7200 cursisten
avondonderwijs en 36 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.

