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GO! Atheneum Keerbergen organiseert twee dagen over Duurzaamheid en
Burgerschap vol workshops en gastsprekers, 11 februari en 12 februari,
Vlieghavenlaan 18 Keerbergen.

GROENE EN OPEN BLIK OP DE WERELD VAN MORGEN
Als UNESCO-school maakt GO! Atheneum Keerbergen leerlingen bewust van
de uitdagingen op vlak van klimaat en wereldburgerschap. “Daarbij willen we
verder gaan dan bewustmaking alleen. De leerlingen hebben als wereldburger
een rol te spelen. Hun handelen maakt een verschil”, zegt Kurt Hofman,
directeur van GO! Atheneum Keerbergen. “De dagen over duurzaamheid en
wereldburgerschap passen in onze ambitie om de toekomstige generatie sterk
milieu- en sociaalbewust te maken. Als we onze leerlingen vandaag kunnen
overtuigen, passen ze dit morgen toe in hun eigen leven.”
In de voormiddag luisteren de leerlingen naar gastsprekers. Het namiddagprogramma bestaat uit lezingen, workshops, theater, uitstappen naar een moskee of
asielcentrum, speeddaten met anderstalige-nieuwkomers (OKAN-leerlingen en
vluchtelingen), enzovoort.
Maandag is er de lezing ‘Eerste hulp bij klimaatverwarring’ door Pieter Boussemaere,
auteur en docent aan de hogeschool VIVES.
Professor Pieter Ballon van de VUB brengt dinsdag een lezing over ‘SmartCities’ en
hoe technologie onze steden leefbaar en slimmer maakt.
De namiddag vullen de leerlingen naar keuze in. Ze kiezen voor een workshop,
bijvoorbeeld over duurzaam reizen, veggie koken of recycling.
Ze brengen een bezoek aan moskee Al Buraq met aansluitend een sessie
speeddaten met vluchtelingen en anderstalige nieuwkomers.
Ze spelen samen de peacecraft game inclusief theaterstuk. Ze volgen een namiddag
het leven in een asielcentrum.
“Voor elk wat wils. Maar altijd met als rode draad een sterke milieu- en sociaalmaatschappelijke bewustwording!”
Wilt u als journalist aanwezig zijn op een van deze activiteiten, neem dan
contact op met schooldirecteur Kurt Hofman, tel. 015 23 49 33
GO! Atheneum Keerbergen 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.

