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Busleyden Atheneum Campus Caputsteen organiseert (f)animaldag en Music For
Chimps, donderdag 5 oktober 2017, Caputsteenstraat 51, Mechelen

LEERLINGEN SPRINGEN IN DE BRES VOOR DIEREN
Diverse gastsprekers dompelen morgen de leerlingen en leerkrachten van het
Busleyden Atheneum Campus Caputsteen onder in de wereld van de dieren.
Iedereen komt bovendien verkleed als dier naar school en ’s avonds is er
Music for Chimps, een muziekavond voor en door de leerlingen waarvan de
opbrengst gaat naar de zorg voor chimpansees.

Vandaag is het werelddierendag. Morgen fanimaldag op het Busleyden Atheneum
campus Caputsteen.
“Omdat sommige van onze gastsprekers zich alleen op donderdag konden
vrijmaken, organiseren wij onze fanimaldag morgen. Gastsprekers van volgende
organisaties komen naar onze campus: Gaia, de dierenbescherming, de Antwerpse
hulphondenvereniging, Natuurpunt, dierenethicus Koen Margodt die met de
leerlingen in debat gaat over dierenethiek alsook gierzwaluwkenners Martine
Wauters en Lyndon Kearsley. Leerling Anna Loos vertelt over ‘the plastic soup’ en
leerkracht Tania Parys over het Jane Goodall instituut en het roots & shootsproject”,
zegt Katie Steemans, directeur van BA-campus Caputsteen.
De dag wordt afgesloten met een muziekavond ‘Music for Chimps’, van 20.00 uur tot
22.00 uur. “De leerlingen tonen ’s avonds hun muzikale talenten. De opbrengst gaat

via het Jane Goodallinstituut naar de zorg voor chimpansees”, zegt Tania Parys,
leerkracht natuurwetenschappen.
Campus Caputsteen van het Busleyden Atheneum neemt al zes jaar deel aan het
roots & shootsproject. Een initiatief van de wereldberoemde Britse antropologe en
biologe Jane Goodall. Dit project, waarbij jongeren uit 150 verschillende landen
betrokken zijn, wil mensen sensibiliseren om zich in te zetten voor mens, dier en
milieu. “En dat willen wij ook”, zegt Tania Parys. “Elk jaar werken we rond projecten
die mens, dier en milieu ten goede komen.”
Busleyden Atheneum is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 13.000 leerlingen, 6600
cursisten avondonderwijs en 35 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.

