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Busleyden Atheneum Campus Pitzemburg haalt 17.000 euro op via Crowdfunding.
Met dit bedrag kon een lening van 30.000 euro worden afgesloten bij Socrowd voor
klimaatvriendelijke investeringen. Dinsdag 21 november om 20 uur nodigt campus
Pitzemburg alle investeerders uit om het glas te heffen op het klimaat, Bruul 129
Mechelen

116 GELDSCHIETERS VOOR BUSLEYDEN ATHENEUM
Bij crowdfunding heb je mensen nodig die je project een warm hart toedragen.
Die mensen heeft Busleyden Atheneum gevonden. Honderdzestien
investeerders legden samen 17.000 euro op tafel. “Ze worden dinsdag 21
november in de bloemetjes gezet en krijgen in ruil een energiespaarbox
waarmee ze thuis hun investering kunnen terugverdienen”, zegt
campusdirecteur Jeroen Van der Auwera.
Busleyden Atheneum campus Pitzemburg wil tegen 2020 haar uitstoot van CO 2
verminderen met 20%. Met de 17.000 euro opgehaald via crowdfunding kon de
school een lening aangaan bij Socrowd. Samen met subsidies van de stad Mechelen
en een bijdrage van Scholengroep 5 rondde de school op die manier het eerste deel
van haar klimaatvriendelijke infrastructuuraanpassingen ten bedrage van 123.000
euro af. Het tweede deel start in januari 2018 en wordt geraamd op 200.000 euro.
Tijdens de eerste fase verving campus Pitzemburg 28 grote ramen met enkel glas
door PVC-ramen met dubbel glas, 154 energieverslindende lichtarmaturen door LEDarmaturen met daglicht- en afwezigheidssensoren en voorzag ze alle 150 radiatoren
van een thermostatische radiatorkraan. Eerder al werden de daken gerenoveerd en
kregen de zolders vloerisolatie.
“Maar hiermee stoppen onze klimaatinspanningen niet”, zegt Steven Van der Taelen
die het project coördineert. “Het komende jaar hangen we in de grote sportzaal
eveneens intelligente LED-armaturen, voorzien we nog meer ramen van dubbel glas
en worden drie oude verwarmingsketels in de stookplaats vervangen door slechts 2
nieuwe. De kleine sporthal en de refter krijgen bovendien apart te regelen
verwarmingskringen. We ramen deze investeringen op 200.000 euro en hopen ook
hiervoor geldschieters en subsidies te vinden.”
“De komende jaren zal er op onze campus nog heel wat ondernomen worden om het
klimaat te helpen”, zegt de directeur Jeroen Van der Auwera. “Als Unesco-school
hebben we een maatschappelijke rol op vlak van duurzaamheid te spelen. We
betrekken daarom onze leerlingen en hun ouders zoveel we kunnen bij ons project
via lesactiviteiten, infomomenten en crowdfunding.”
Busleyden Atheneum is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 13.000 leerlingen, 6500 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.

