School koopt fietsen aan
om duurzame uitstapjes te
kunnen maken

Directeur Ludwig Vlogaert en preventieadviseur Olivier De Pril mochten de uitleendiensten van de Don
Boscofietsen plechtig openen. — © idh

HALLE -

De leerlingen van de Halse Don Bosco-school zullen bij klasuitstappen in de
buurt vaker gebruikmaken van de fiets. Dat is mogelijk dankzij een eigen

uitleendienst van schoolfietsen waar er momenteel twintig fietsen ter
beschikking staan.
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“Het idee om fietsen ter beschikking te stellen van leerlingen om gemakkelijker op
uitstap te kunnen gaan in de buurt leeft al even”, zegt algemeen directeur Ludwig
Vlogaert van Don Bosco Halle. “In oktober 2019 diende de school een aanvraag in bij
de coöperatie CERA die projecten financiert die het welzijn van mensen verbeteren. In
februari 2021 kregen we groen licht om met hun steun twintig fietsen aan te kopen.
We werkten hiervoor samen met oud-leerling Siebe Ceurens die met Parvelo
inmiddels een fietsenzaak heeft in Halle.”
Vanaf nu kunnen leerkrachten de schoolfietsen reserveren voor een bedrijfsbezoek,
een uitstap naar ’t Vondel, naar het zwembad of om op bezinning te gaan. Ook
leerkrachten en directieleden gebruiken de fietsen om buitenshuis naar
vergaderingen te gaan. Bij de fietsen worden meteen ook de nodige fluovestjes,
helmen en fietssloten uitgeleend.
Duplex
“We vinden dit project belangrijk omdat we zo onze leerlingen bewuster willen
maken van duurzame verplaatsingen zonder CO2-uitstoot en van de positieve impact
die fietsen kan hebben op de gezondheid en de conditie”, zegt Ludwig Vlogaert.
Om de fietsen te stockeren werd een duplex in een van de werkhuizen gebouwd waar
de fietsen met een speciaal ontworpen katrolsysteem naar beneden en naar boven
kunnen worden gehesen. Leerlingen van de studierichting Tweewielers en lichte
verbrandingsmotoren staan in voor het onderhoud van de fietsen. Deze
studierichting wordt elk jaar populairder.
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