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Gamble helpt
De Elmertjes
Mechelen Graag gedaan
Het personeel van de
Mechelse vestiging van KLAARTJE VAN
Procter Gamble zet zich HOEYMISSEN

Mededit weekend in om geld in te
zamelen voor de afgebrande organisatrice
kleuterschool De Elmertjes

Het personeel van de Een school die alles
der en chipsfabrikantwil massaal doet om leerlingen uitzijn steentje bijdragen Onze ves

minder kansrijketiging in Mechelen telt zo n dui
zend werknemers We verwach milieus een basis te
ten een zevenhonderdtal deel geven willenwe graagnemers waarvan ongeveer de

steunenhelft personeel zegt KlaartjeVan
Hoeymissen van Procter Gam
ble Zo kunnen de werknemers
zich ook eens sportief uitleven De in Overijse Het inschrijvingsgeld
rest zijn sportievehngen van bui bedraagt 7 euro Daarvoor krij
ten het bedrijf Iedereen mag gen de liefhebbers van ronkende
deelnemen tweewielers een versnapering en
De beslissing van het bedrijf om een geschenkje

Fietsers kunnen kiezen uitkleuterschool De Elmertjes uit de
afstanden tussen 20 of75 kilometerGandhiwijk dievorigjaarafbrand
met de mountainbike Er werd ookde te steunen komtnietuitde lucht

gevallen Eenschooldie aOes doet een familietocht uitgestippeld van
om leerlingenuit eenminderkans 25 kilometer Bevoorrading
rijk milieu een goede basis mee te bike wash en douches zijn in het
geven willen we graag financi inschrijvingsgeld van 3 5 euro
eel steunen zegt Klaartje Van inbegrepen De deelnemers

moeten zich tussen 8 en 14uHoeymissen De motorrijders leg
gen een tocht van zo n 180 kilo aanbieden op het voetbalter
meter af Het parcours loopt tot rein van Procter Gamble dat

tegenover de vestiging op de
Hombeeksesteenweg ligt De steun
kadert in een werelddwijd pro
gramma van de multinational om
de levenskwaliteit van kinderen te
verbeteren

School opgetogen
DirecteurDirkVanSteyvoortvanDe

Elmertjes is blij met de steun van
hetMechelse bedrijf Er zijn al heel

wat initiatieven genomen voor de
heropbouw maar er was nog drin
gend nood aan nieuw educatief
materiaal en hulpmiddelen om het
taalonderwijs te stimuleren We
kunnen het lesmateriaal goed ge
bruiken Stilaan zijnwe onze school
weer aan het opbouwen zegt de
directeur tevreden bert provoost
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Klaartje Filip Sandra David Kris en Mare trekken dit weekend de
koersbroek aan foto s patrick hattori
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