Persbericht
06.03.2018

Busleyden Atheneum campus Pitzemburg verkoopt tijdens de OPENcampus op
vrijdag
9
maart
tweedehandsspullen
ten
voordele
van
Mechelse
armoedeorganisaties. Iedereen is welkom tussen 15u en 21u, Bruul 129 in
Mechelen.

SCHATTEN OP PITZEMBURG
Met de actie ‘Schatten op Pitzemburg’ moedigt de school leerlingen aan hun
zolder op te kruipen op zoek naar kleding, speelgoed en boeken. “Afgelopen
week werden er heel wat schatten binnengebracht. Alle goederen werden
gecontroleerd. Alleen wat in goede staat verkeert, wordt te koop aangeboden
tijdens onze OPENcampus aanstaande vrijdag,” zegt Jeroen Van der Auwera,
directeur
van
campus
Pitzemburg.
Met
de
opbrengst
worden
energiebespaarboxen aangekocht voor armoedeorganisaties in Mechelen.
Als UNESCO-school draagt campus Pitzemburg van het Busleyden Atheneum
duurzaamheid hoog in het vaandel. Busleyden Atheneum hanteert een consequent
klimaatvriendelijk investeringsbeleid dat ervoor zorgt dat de school energiezuiniger
wordt. Het recycleren van goederen en de aankoop van energiebespaarboxen
passen in die filosofie. Vandaar dat het klimaatteam een verkoop op getouw zet
onder de titel ‘Schatten op Pitzemburg’, verwijzend naar het televisieprogramma
‘Schatten op Zolder’.
“Alleen worden wijzelf niet rijker van de gevonden schatten op zolder. De winst gaat
naar het milieu en de kansarmen in Mechelen. Met de opbrengst van de
tweedehandsverkoop kopen we namelijk energiebespaarboxen aan voor diverse
Mechelse armoedeorganisaties. In zo’n box zitten energie- en waterbesparende
producten waarmee je op een eenvoudige manier kunt bezuinigen op je
energiekosten. De spullen die niet verkocht raken, worden eveneens geschonken
aan de armoedeorganisaties en beginnen zo aan een tweede leven bij mensen die
deze goed kunnen gebruiken,” zeggen de leerlingen van het klimaatteam.
De activiteit kadert in de werking met kansengroepen naar aanleiding van de
verkregen klimaatsubsidie van provincie Antwerpen.
Iedereen is welkom op de kledij-, boeken- en speelgoedverkoop, vrijdag 9
maart tussen 15u en 21u, Busleyden Atheneum Campus Pitzemburg, Bruul 129,
2800 Mechelen.

Busleyden Atheneum is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 13.000 leerlingen, 6500 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.

