Door weer en wind en veel regen en een beetje hagel schuimen ze de straten van Heistop-den-Berg af. Hier en daar houden ze halt bij een plek waar wordt getimmerd aan het
samenleven in onze gemeente: het wijkgezondheidscentrum, de politie, de integratiedienst, het gemeentehuis, het waterzuiveringsstation. De mensen maken er graag even
tijd voor een woordje uitleg. Ze luisteren aandachtig en doen een opdrachtje.
Die ‘ze’ zijn de jongeren die in de paasvakantie naar Bergrivier zullen trekken, de ZuidAfrikaanse zusterstad van Heist-op-den-Berg. Twee weken zullen ze er doorbrengen; praten, werken en naar school gaan met leeftijdsgenoten, wonen in een gastgezin, de natuur verkennen, een stukje geschiedenis opsnuiven. Het belooft een avontuur te worden,
hún avontuur.
Waarom lopen ze dan hier door de straten? De jongeren leren Heist-op-den-Berg kennen
door een andere bril, die van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. In 2015 besliste
de Verenigde Naties om tot 2030 te werken aan 17 mondiale doelen. Ook Heist-op-denBerg en Bergrivier dragen hun steentje bij. De jongeren trokken naar 17 plaatsen, telkens
gelinkt aan één doelstelling: Het OCMW voor armoede, de kringwinkel voor waardig werk
en economie, de sociale kruidenier voor honger, de Averegten voor leven op het land, …
Het is een beeld van de eigen gemeente om mee te nemen naar Zuid-Afrika, een basis
voor gesprek.

Het is verre van de enige voorbereiding. Vormingen over het omgaan met andere culturen, geldactiviteiten voor de nodige centen, het onderhouden van een eigen facebookpagina (zoek naar ‘Hest na Bergrivier’), … Ze doen het allemaal.

Volg ze op facebook ‘Hest na Bergrivier’

Wie gaat er mee?
(Van links boven naar rechts onder)
Yander De Kock, Sint-Lambertusinstituut
Lien Van Campenhout, Heilig-Hartcollege
Justien Vermeulen, Heilig-Hartcollege
Aiko Wynants, Heilig-Hartcollege
Thomas Van den Venne, Heilig-Hartcollege
Yorben Vercammen, GO! Atheneum Heist, ‘t Atelier
Morris Van den Eynde, GO! Atheneum Heist, ‘t Atelier
Andreas Janssens, Sint-Lambertusinstituut
Tiana Dekerf, GO! Atheneum Heist, ‘t Atelier
Sarah Van den Heuvel, GO! Atheneum Heist, ’t Lab
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