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Kunst met de K van Kärcher
Hoogstraten, 1 juli 2015 – Sint Godelieve, campus Rivierenhof in
Deurne, is de winnaar geworden van het Kärcher-kunstproject. Zij
ontvingen van Kärcher een cheque ter waarde van € 5.000, te
besteden aan Kärcher-reinigingsapparatuur.

Kärcher, de specialist in reinigingsapparatuur, viert dit jaar zijn 80-jarig bestaan. En
daar wilde het bedrijf Antwerpse scholen mee van laten genieten ! Dit paste ook
perfect in het kader van de verhuis eind november naar de nieuwe gebouwen aan de
Boomsesteenweg in Wilrijk.
Zo werden er 130 Antwerpse middelbare scholen aangeschreven met de vraag of ze
wilden meedoen aan het “Kärcher-kunstproject”. Concreet hield dit het volgende in :
indien ze zich inschreven, kregen ze van Kärcher een professionele hogedrukreiniger
HD 5/15 C ter beschikking om een kunstwerk mee te maken. Dit kon in de vorm van
reverse graffiti of iets anders creatiefs. Het apparaat mochten ze ook effectief houden,
indien ze Kärcher een filmpje bezorgden van hun “artistiek project”. Zo mocht Kärcher
alvast 8 scholen blij maken met deze hogedrukreiniger.
Daar bovenop won de winnende school Sint Godelieve ook nog een cheque ter
waarde van € 5.000 die ze mogen besteden aan Kärcher-reinigingsapparatuur. Het
vijfde jaar toegepaste beeldende kunsten, onder begeleiding van hun leraar Bavo Van
Hecke, stuurde het leukste filmpje in waarin vooral de samenwerking en de creativiteit
van de leerlingen tot uiting kwam.
U kan alle ingezonden filmpjes bekijken op de Kärcher Facebook via deze link :
www.facebook.com/#!/karcher.belux
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Op de foto :
Links : Bavo Van Hecke, leerkracht grafisch vormgeving & multimedia STG campus Rivierenhof en begeleider van het kunstproject
Rechts : Francis Simon, Key Accountmanager van de doelgroep
Openbare Diensten bij Kärcher.
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