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GO! Secundair Onderwijs Hasselt breekt mee uit met Hogeschool PXL en sluiten hun gebouwen om onderwijs op een andere 
locatie en manier te geven. In het project ‘ZWERFboeken’ dompelen we op donderdag 26 april 2018 onze jongeren uit de OKAN 
- Wereldklas (onthaalklas anderstalige nieuwkomers van KTA2 Villers) onder in de wondere wereld van boeken en de kracht 
van lezen. We geven deze jongeren de kans om iets terug te geven aan het opvangcentrum en samen te bouwen aan een warm 
welkom. 
In de voormiddag ontmoeten we jeugdateur Bettie Elias. Zij gaat 
een moeilijk onderwerp niet uit de weg. In 2005 startte ze met 
een serie boeken over kinderrechten. In het eerste boek ‘Weg’ 
zien we hoe Dinar met zijn moeder en twee zusjes moet vluchten 
uit Kosovo en hier als vluchteling terechtkomt. ‘Hij of ik?’ gaat 
over kindsoldaten, kinderen in Afrikaans oorlogsgebied die 
verplicht worden om mee te vechten in een wrede oorlog. 

Daarnaast vullen onze 60 OKAN-leerlingen bladwijzers met  
hoopvolle boodschappen, geschreven in hun moedertaal én 
het Nederlands. Rond de middag trekken we naar Hasseltse 
boekenwinkels (Grimm, Oxfamboekenwinkel, de Standaard, 
De Kringwinkel, ...) om met een gesponsord budget boeken te 
selecteren en aan te kopen. We vullen alle gekochte boeken met 
waardevolle bladwijzers en schenken een gevulde boekenkast 
aan het opvangcentrum voor asielzoekers in Houthalen-
Helchteren. 

Zo kunnen onze jongeren meebouwen aan een warm welkom en 
maken we leesbevordering mogelijk in een plek waar dit toch zo 
belangrijk is. Taal is de hefboom voor inburgering en kansen in 
onze samenleving. Samen leren samenleven in de praktijk! 

Hopelijk kan dit mooi project rekenen op uw financiële steun, om 
onze jongeren met een mooi bedrag richting de boekenwinkels 
te sturen. Zo bouwt ook u en uw vereniging mee aan een 
leesbevorderingsplek in het opvangcentrum van Houthalen-
Helchteren. 
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Zonder uw bijdrage heeft het project geen 
financiële middelen om boeken aan te kopen. 
Daarom hopen we dat u dit project wil steunen 
met een sponsorbijdrage. Het bedrag is vrij te 
kiezen (als u bedenkt dat een boek ongeveer 
15 tot 20 euro kost, kan u inschatten hoeveel 
boeken u ongeveer schenkt). 

In ruil vernoemen we u als sponsor op de 
bladwijzers die in de boeken gestoken worden 
en in onze communicatie. 
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