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GO! Busleyden Atheneum gaat samenwerken met Royal Gym, een Mechelse
vereniging die via sport kwetsbare jongeren bereikt en begeleidt. Kick-off van de
samenwerking vindt plaats op zaterdag 13 oktober 2018, 14.00 uur, grote sportzaal
van BA-campus Pitzemburg, Bruul 129, Mechelen

BUSLEYDEN ATHENEUM ZET SPORTZALEN OPEN VOOR
ROYAL GYM
Busleyden Atheneum reikt kwetsbare jongeren de hand. De school gaat
hiervoor samenwerken met Royal Gym. Vier dagen in de week zal de Mechelse
thai- en kickboksclub gebruik maken van de sportzalen van campus
Pitzemburg. Ook aerobic voor mama’s wordt opgestart met aansluitend lessen
Nederlands.
Elke dinsdag- en donderdagavond alsook elke zaterdag- en zondagnamiddag zet
Busleyden Atheneum haar school- en sportlokalen open voor de leden van Royal
Gym Mechelen.
“Royal Gym Mechelen is een sportclub. Maar ze heeft ook een sterk sociaal project:
hangjongeren via sport opnieuw motiveren om naar school te gaan en weer deel uit
te maken van de maatschappij. Door de intensieve begeleiding in samenwerking met
ouders, school en de stad Mechelen vinden de jongeren opnieuw aansluiting bij een
positief sociaal netwerk”, zegt Jeroen Van der Auwera, directeur van campus
Pitzemburg van het Busleyden Atheneum.
“Sportclubs die een maatschappelijke rol op zich nemen ten aanzien van kwetsbare
doelgroepen in onze samenleving, vallen moeilijk in te passen in de traditionele
sportsector met competitiewedstrijden, lidgelden, enzovoort. Om te vermijden dat ze
geïsoleerd geraken ondersteunt stad Mechelen deze sociale sportclubs. Onder meer
door ze in contact te brengen met verhuurders van sportinfrastructuur. Zo hebben wij
Royal Gym leren kennen.”
Dat het Busleyden Atheneum Campus Pitzemburg kwetsbare jongeren de hand reikt,
past volledig in haar missie als UNESCO-school. “Als lid van het internationale
netwerk van Unescoscholen trachten we een aantal SDG’s te realiseren. Met dit
project komen we aan vier duurzame ontwikkelingsdoelen tegemoet: SDG1 ‘geen
armoede’, SDG3 ‘goede gezondheid & welzijn’, SDG10 ‘ongelijkheid verminderen’ en
SDG17 ‘partnerschap om doelstellingen te bereiken’.”
Iedereen is welkom op de kick-off van de samenwerking tussen BA en Royal
Gym, zaterdag 13 oktober om 14.00 uur in de grote sportzaal van Busleyden
Atheneum Campus Pitzemburg, Bruul 129, 2800 Mechelen.
GO! 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.

