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Leerling van KA Keerbergen verkozen tot klimaatambassadeur Leuven

TIA MORREN IS VERKOZEN TOT KLIMAATAMBASSADEUR
LEUVEN
Tia Morren, zesdejaars leerling Humane wetenschappen van Atheneum
Keerbergen, is samen met vijftien andere Leuvense jongeren verkozen tot
klimaatambassadeur. “Als klimaatambassadeur zal Tia trachten de ecologische
voetafdruk te verminderen, ook in onze school. Na de kerstvakantie zal zij een
hele maand ‘zero-waste’ leven. Om haar en het milieu te steunen doet onze
school mee. We roepen de leerlingen op om van half januari tot half februari zo
min mogelijk afval te produceren”, zegt Kurt Hofman, directeur van KA
Keerbergen.
De uitdaging waar Tia voor staat – een hele maand ‘zero-waste’ leven - gaat door
van begin januari tot half februari 2015.
Ze zal proberen om op gezinsniveau de afvalberg zo veel mogelijk te verminderen.
“Het lijkt ons leuk om dit ook door te trekken naar de school. We kunnen bijvoorbeeld
tijdens die maand nog meer dan anders een brooddoos en drinkbus gebruiken. Of
een dag lang alle aluminiumfolie bijhouden dat vele leerlingen nog altijd benutten om
hun eetwaren in te verpakken en daar een kunstwerk van maken. Alle ideetjes van
onze leerlingen zijn welkom. We willen Tia op die manier steunen om een zo groot
mogelijke inbreng als klimaatambassadeur te hebben tijdens de uitwisselingsweek in
Spanje, die ze later dit schooljaar zal meemaken.”
Daarnaast zal Tia, samen met twee andere ambassadeurs, rond de feestdagen een
hele week haar afval bijhouden. Zo wil ze laten zien wat het betekent te leven in pure
luxe.
Meer
informatie
over
de
klimaatambassadeurs
is
www.mijnleuven.be/jongeren/lijst/klimaatambassadeurs-3ss

te

vinden

op

Voor meer informatie neemt u contact op met Kurt Hofman, directeur KA Keerbergen,
tel. 015 23 49 33

KA Keerbergen is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 12.432 leerlingen, 5500 cursisten
avondonderwijs en 35 instellingen één 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 Erik
Ruts.

