
Oproep aan wethouder van Geffen (VDG) 
Den Bongerd moet blijven. 
 
Donderdagavond  20 september is er bij den Toei een reünie van oud 
Bongerdleerlingen. Voorafgaand aan dit feest is er een bijeenkomst in de hal van het 
gemeentehuis. Wethouder van Geffen zal toegesproken worden en hij krijgt iets 
aangeboden. Het college wordt gevraagd alles in het werk te stellen om Den Bongerd te 
behouden, desnoods in afgeslankte vorm. De SP zal later op de avond in de raad een 
motie indienen met die strekking. 
Alle Ossenaren die hart voor Den Bongerd hebben, worden opgeroepen hierbij aanwezig 
te zijn.   
Het verhaal van de sociale werkplaatsen kennen we allemaal. “Het is helemaal niet erg 
dat ze gaan sluiten want de werknemers kunnen straks terecht in het reguliere 
bedrijfsleven; dat is voor iedereen beter.” Het bleek een sprookje. De waarheid is bitter. 
Er werden geen nieuwe werknemers meer aangenomen in de sociale werkplaatsen 
maar ook niet in het bedrijfsleven, op een paar procent na. Veel jonge mensen zitten nu 
thuis zonder werk. 
 
Den Bongerd in Oss moet sluiten. Van wie? De leerlingen? De docenten? De ouders? Nee, 
integendeel. Dit plan is bedacht van bovenaf, door directeuren en managers. Docenten 
die kritiek uiten worden op het matje geroepen. 
 
Leerlingen die extra zorg nodig hebben worden nu opgevangen in koersklassen. 
Kleinere klassen binnen de grote scholen. Wellicht is dit voor een aantal leerlingen een 
goede oplossing. Toch blijft er een groep leerlingen voor wie dat geen oplossing is. Zij 
passen beter op een kleinschalige school. Een plek waar alle leerlingen en docenten 
elkaar kennen. Al meer dan veertig jaar heeft Den Bongerd dat bewezen. Hoe dom kan je 
zijn om zo’n prachtige opleiding te stoppen om straks weer de brokken te moeten 
opruimen…. 
 
 
Donderdag 20 september 
Manifestatie: 19:00 uur tot 19:30 uur hal van het gemeentehuis 
Aansluitend  reünie in D’n Toei, Spoorlaan 58 in Oss.  Deelnemers kunnen zich 
aanmelden via de site www.bongerdmoetblijven.nl  De entree is € 7,50.   
Voor info: Ans Broersen, E-mail: ansbroersen@hotmail.com  
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