
Sint-Vincentius internationaal project…  
ANZEGEM – De middelbare school Sint-Vincentiusinstituut in Anzegem doet mee aan een 

internationaal Erasmus+ project. De bedoeling van het project is om van de school een 

duurzamere/groenere plaats te maken.   

Green my school is de naam van het erasmusproject, de leerlingen gaan internationaal aan de slag 

met milieubewustmaking. Zo hebben de leerlingen recent actie gevoerd door het afval dat ze zelf 

produceren in het midden van de speelplaats 

te verzamelen (zie foto). Om de afvalberg op 

school te minderen, denken de leerlingen dat 

het een goed idee zou zijn om bijvoorbeeld de 

brooddoos te verplichten. ‘Leerlingen 

gebruiken nog te veel aluminiumfolie om hun 

boterhammen in te bewaren’, vertelt Mathys 

Vanackere leerling 5 STW (n.v.d.r. Sociaal 

Technische Wetenschappen), en het gebruikte 

zilverfolie belandt dan in de vuilbak, terwijl 

een brooddoos herbruikbaar is.’  

De leerlingen werken samen met leerlingen uit onder andere Spanje, Guadeloupe en Italië. De 

leerlingen hielden reeds in groepjes videogesprekken met de leerlingen uit de andere landen. ‘De 

eerste keer moesten we onszelf en België voorstellen aan de Spaanse, Italiaanse en Goudeloupse 

leerlingen, dat verliep bij sommigen wat stroever dan voorzien maar wel een bijzondere ervaring’, 

vertelt Heavenley Van Beversluys, leerlinge uit 5 STW.  

Tijdens het project, dat pas op kruissnelheid komt, zullen tien leerlingen een week op uitwisseling 

mogen naar Sevilla in Spanje. Daar wisselen de leerlingen ideeën en ervaringen uit tussen de vier 

landen. Nadien zullen er ook een 10-tal leerlingen uit elk land naar België komen. De promotor van 

het project Wim Huyzentruyt, leerkracht aardrijkskunde, hoopt op een geslaagd project waarbij de 

leerlingen hun ideeën kunnen uitvoeren in de school. Zelf droomt hij van een ecotuin, waarvan een 

stuk moestuin. ‘De leerlingen moeten toch weten hoe onze groenten gekweekt worden. Ze leren op 

school koken, het zou dan ook fantastisch zijn om af en toe eens te koken met zelfgekweekte 

groenten’, aldus Wim.  

‘Het is vijf voor twaalf’, zegt Wim, ‘als we iets willen doen rond milieubewustzijn dan is het zeker en 

vast ook in het onderwijs. Want de jeugd zal, samen met ons, het heft in handen moeten opnemen. 

En daarom zijn we gestart met dit project.’ 

 

 


