Gentse jongeren doen de speelpleinen draaien

Op zaterdag 1 juli 2017 verwelkomt Gent meer dan 100 jonge animatoren in het
Lousbergpark tijdens de startdag voor Gentse animatoren. Ze maken zich klaar om
tijdens de zomer Gentse kinderen en jongeren een onvergetelijke tijd te bezorgen.
In Gent zijn er heel wat speelpleinen. Deze zomer zijn er maar liefst 25 speelpleinen
open in Gent. Elk jaar komen meer dan 35.000 kinderen spelen op het speelplein. De
kinderen en ouders kunnen hiervoor rekenen op de inzet van bijna 480 verschillende
jonge vrijwilligers (animatoren).

'Niet alleen het aantal plaatsen in scholen en kinderopvang stijgt. Ook de
speelpleinen zitten in de lift. De Stad Gent voorziet daarvoor extra subsidies en
omkadering door de Vlaamse Dienst Speelpleinwerking.'
— Elke Decruynaere, schepen van Jeugd

Startdag

Stad Gent en de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw (VDS) verwelkomen tijdens de
startdag, op zaterdag 1 juli vanaf 13.30 uur, de vele animatoren die deze zomer op een
Gents speelplein staan. De jongeren worden ’s middags ontvangen en krijgen nog een
laatste keer vorming, waarna ze zelf een spel spelen en kunnen nagenieten met een
barbecue. De startdag vindt plaats in het Lousbergpark.

Ondersteuning voor de speelpleinwerkingen
De Gentse speelpleinen zitten in de lift en animatoren zijn onontbeerlijk voor een goede
speelpleinwerking. Daarom verhoogde de Stad Gent de jaarlijkse subsidie aan de
Vlaamse Dienst Speelpleinwerk met 12.000 euro. De dienst kan zo een beroepskracht
inzetten ter ondersteuning van de Gentse speelpleinen.
Op die manier kan er bijvoorbeeld ingegaan worden op de vraag van de speelpleinsector
om een hoofdanimatorcursus op maat van Gent te organiseren.
De Gentse afdeling van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk bouwt op dit moment ook
een vrijwilligersploeg uit waarbij ervaren animatoren zelf ook vorming kunnen geven aan
kandidaat animatoren.

'Meer en meer Gentse jongeren engageren zich om animator en hoofdanimator te
worden. Om aan deze groeiende vraag te voldoen, wordt er in Gent een
hoofdanimatorcurus op maat georganiseerd.'
— Nele Merlier, stafmedewerker VDS

Diverse ploeg animatoren
Verschillende organisaties, waaronder VDS en Jeugd en Stad (JES vzw), leveren extra
inspanningen om een diverse groep jongeren warm te maken voor een engagement als
animator. Zo gaat de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk tijdens de lesuren langs bij
verschillende onthaalklassen, wordt er expliciet gekozen om een animatorcursus zonder
overnachting aan te bieden om deelname laagdrempelig te houden en worden er extra
plaatsen vrijgehouden voor kwetsbare jongeren die door andere organisaties
doorverwezen worden.
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.
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