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KTA Gitbo (Molenstraat 2 in Keerbergen) organiseert in samenwerking met Tearfund Youth
en Delhaize Keerbergen ‘Nacht zonder dak’ op 27 maart om jongeren uit heel Vlaanderen
bewust te maken van de vluchtelingenproblematiek.

JONGEREN WORDEN VLUCHTELING VOOR EEN NACHT
KTA Gitbo laat jongeren de uitdaging aangaan om voor een nacht een
vluchteling te zijn. “Met ‘Nacht zonder dak’ willen we jongeren bewust maken
wat het betekent om te moeten leven als vluchteling. We willen ze laten inzien
welke kansen zij wel krijgen en hun vluchteling-leeftijdgenoten niet. Wij
bieden hen de mogelijkheid om eens te ervaren wat het is om op de vlucht te
zijn zonder de warmte van familie om je heen, zonder al te veel eten en zonder
onderdak”, zegt Mariella De Bleser, leerkracht van KTA Gitbo en
medeorganisator. ‘Nacht zonder dak’ vindt plaats op 27 maart vanaf 17.00 uur,
Molenstraat 2 in Keerbergen.
De nacht van zondag 27 maart zal voor een aantal jongeren een nacht worden om
niet snel te vergeten. Het KTA Gitbo in Keerbergen stelt zijn gebouwen ter
beschikking voor de organisatie van ‘Nacht zonder dak’. Ze doet dit in samenwerking
met ngo Tearfund Youth en Delhaize Keerbergen.
“Kinderen uit heel Vlaanderen kunnen zich inschrijven voor deze unieke ervaring. En
onze eigen leerlingen ook natuurlijk. KTA Gitbo zorgt voor de logistieke
ondersteuning. We stellen onze infrastructuur ter beschikking en zorgen voor de
maaltijden. Delhaize Keerbergen sponsort deze maaltijden.”
De jongeren zullen zelf moeten instaan voor het bouwen van hun slaapplek. “Een
geïmproviseerd krotje waar ze de nacht in zullen doorbrengen. Daarnaast zullen er
ook tal van activiteiten plaatsvinden die de beleving alleen nog maar intenser
maken.”
‘Nacht zonder dak’ wordt georganiseerd in samenwerking met Tearfund Youth, een
ngo die geld inzamelt voor kansarmen, en Delhaize Keerbergen.
Voor de journalist: u kunt een kijkje komen nemen tijdens de ‘Nacht zonder dak’ op 27 maart 2016
vanaf 17.00 uur. Voor meer informatie kunt u de school contacteren op het nummer 015/51 25 94,
vraag naar Mariella De Bleser.
Informatie over Tearfund Youth kan u terug vinden op hun website: http://www.tfyouth.be

KTA Gitbo is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 12.500 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 Geert Van Hoof.

