
 
 
 
 

 
 

 

PERSMEDEDELING 
 
 

Mol, 11 november 2012 
 
Greenlight for Girls in de Europese School van Mol: 250 meisjes worden wetenschapper voor 1 dag 
tijdens G4G@ESMOL  
 
Op zaterdag 24 november 2012 verwelkomt de Europese School Mol (ESMOL) 250 meisjes tussen 11 
en 15 jaar om hen op een leuke manier in contact te brengen met wetenschappen. Door een 
samenwerking tussen ESMOL en lokale scholen komen de meisjes zowel uit de Europese scholen van 
Mol (B) en Bergen (NL) als uit de middelbare scholen van Geel (B): kogeka.be, gogeel.be, en Mol (B): 
ksom.be, middenschoolmol.be. Dit project is een partnerschap van ESMOL met greenlightforgirls.org 
(G4G), een vzw die meisjes wil stimuleren verder te gaan in wetenschap en/of techniek. Het is de 
eerste keer dat G4G een dag organiseert in Vlaanderen! 
 
De G4G-dag bestaat uit zo’n dertig interactieve workshops en stimulerende speeches gegeven door 
vooraanstaande vrouwelijke wetenschappers. De workshops hebben titels als: Extracting DNA from 
a Kiwi, Find out the Science of Polymers en Small is Different (an introduction to Nanotechnology) en 
worden gegeven in het Engels, het Frans en het Nederlands. Er is ook een ‘fun lab’ met als doel de 
dames individueel te laten experimenteren in o.a. Xperilab.be, een bus vol met wetenschappelijke 
proeven.  
 
Alle activiteiten brengen de meisjes op een positieve manier in contact met fysica, wiskunde, 
ingenieurswetenschappen en scheikunde. Internationaal worden deze vakgebieden samen als 
‘STEM’ aangeduid: Science, Technology, Engineering en Mathematics. De bedoeling is meisjes te 
laten inzien dat wetenschappen interessant, boeiend en toekomstgericht zijn. 
 
De G4G-dag in Mol past in het kader van de Wetenschapsweek (19-23 november). Na deelname aan 
een G4G-evenement in Brussel in 2010 besloot ESMOL over te gaan tot het organiseren van een 
eigen versie: G4G@ESMOL. Het project wordt gesponsord en gesteund door EC-JRC-IRMM 
(irmm.jrc.ec.europa.eu), SCK•CEN (sckcen.be) en VITO (vito.be). 
 
 
Voor meer informatie kan u terecht op: 
- http://www.esmol.be/index.php?id=710 (website ESMOL) 
- http://bit.ly/g4gesmolannounce (aankondiging)  
- https://www.facebook.com/EuropeseSchoolMol/photos_stream (foto’s ESMOL) 
 
Wenst u meer informatie? Neem contact op met:  

 Jeroen Masson (NL/FR/ENG), e-mail: Jeroen.Masson@esmol.be, tel: +32 (0)486 104 635 

 Sonia Mohan (ENG), e-mail: Sonia.Mohan@esmol.be  
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