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Basisschool Go Shil! onderneemt recordpoging langste veggietafel op school,
donderdag 2 april van 11u45 tot 13u00, Louizastraat 3 in Mechelen

BASISSCHOOL GO! SHIL ORGANISEERT LANGSTE
VEGGIETAFEL OP SCHOOL
Basisschool Go! Shil uit Mechelen wil donderdag 2 april een record vestigen
van langste veggietafel op school. “We plaatsen die dag een lange tafel
doorheen de hele school, een deel binnen en een deel buiten, zodat de lengte
ongeveer 150 meter is. Meer dan 650 leerlingen, leerkrachten en medewerkers
zullen aanschuiven om een vegetarische warme maaltijd of een vegetarische
broodmaaltijd te eten. Op die manier trachten we een Vlaams schoolrecord
‘langste veggietafel’ te vestigen!”, zegt Bart Pepermans, directeur van
basisschool Go! Shil. De recordpoging wordt opgemeten door
gerechtsdeurwaarder Ann Vercauteren.
Basisschool Go! Shil uit Mechelen is een half internaat. Dit betekent dat leerlingen er
zowel ’s middags als ’s avonds kunnen eten.
“Als Half Internaat zijn we het aan onze leerlingen verplicht om hen het belang van
gezonde voeding bij te brengen. Onze schoolmaaltijden bestaan vandaag al uit veel
groenten en fruit. Maar wij geloven dat de stimulans tot gezond eten eens zo groot is
wanneer we dit gegeven in een wedstrijdvorm gieten en elke leerling en medewerker
hierin betrekken.”
Op het menu staan een groentebouillon, vegetarische vol au vent en frietjes alsook
boterhammen met veggiebeleg of kaas.
“En alle grote en kleine veggie-eters krijgen gratis appelsap als drankje aangeboden
door Mechelen Klimaatstad en EVA vzw, de tweede grootste vegetariërsvereniging in
Europa.”
Het evenement van basisschool Go! Shil vindt plaats in de aanloop naar de Langste
Veggietafel in Mechelen op 16 april 2015. De Langste Veggietafel wordt dit jaar voor
de zevende keer georganiseerd door Mechelen Klimaatstad en EVA Mechelen. De
organisatoren nodigen daarbij alle Mechelaars uit op een vegetarische en afvalarme
picknick in het hart van de stad.
'En wij nodigen alle leerlingen en schoolmedewerkers van basisschool Go! Shil twee
weken eerder uit. Als veggie-aperitiefje, zeg maar”, lacht Bart Pepermans.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bart Pepermans, directeur,
tel: 015 41 20 02.
Basisschool Go Shil! is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 12.200 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.

