PERSBERICHT
VDS Gent ontvangt 1000ste cursist animator
Gentse jongeren worden klaargestoomd om als animator aan de slag te gaan op het speelplein.

Gent – Gedurende de paasvakantie organiseert de Vlaamse Dienst
Speelpleinwerk, regio Gent, animatorcursussen voor jongeren die
dromen van een carrière als animator op het speelplein. Dit jaar is
de paascursus een speciale editie: de 1000e cursist van Gent neemt
deel.
Dankzij de samenwerkingsovereenkomst tussen de Gentse
jeugddienst en VDS organiseren we sedert 2010 cursussen
(hoofd)animator specifiek gericht op Gentse jongeren en de
speelpleinrealiteit in Gent. Hier vormen we jongeren om in de
vakanties kinderen te begeleiden op het speelplein en het attest ‘animator in het jeugdwerk’ te
behalen. Tijdens de paasvakantie bereikten we de kaap van 1000 jongeren die 1 van onze cursussen
volgden. Dankzij de stad Gent die de keuze maakt hier specifiek op in te zetten is dit alles mogelijk.

Het doel van een cursus is om gedurende een week op speelse manier te leren wat animator zijn is.
Daarnaast wordt ook aangeleerd hoe de cursisten een goed spel kunnen samenstellen en hoe ze
moeten inspelen op de kinderen. Ook worden praktische zaken meegegeven, bijvoorbeeld de
beginselen van EHBO. De jongeren leren vanaf nul wat een speelplein betekent voor een kind, voor
een jongere en voor een animator.
“Op cursus kan alles, de gekste dingen mogen en kunnen. Het is
megawijs om het kind in jezelf nog eens naar buiten te laten
komen en jongeren te begeleiden om dat te durven.”
Stephanie Taymans – Ploegondersteuner Oost-Vlaanderen
Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw

De cursus is helemaal Gents en gaat door in het Minus One, een ondergronds cultuurcentrum voor
jongeren, dat vlakbij het centrum gelegen is. De Gentse vrijwilligers, die de cursus begeleiden,
zorgen voor een onvergetelijke week en delen hun speelbagage met de animatoren in spé.

Wanneer de jongeren hun cursus voltooien en het attest behaald hebben, kunnen ze aan de slag als
animator en bouwen ze mee aan een omgeving waarin elk kind uit het Gentse kan genieten van
vakantie op het speelplein.

------------------------------------------------ einde persbericht ------------------------------------------------------------------------------------------

Wil je erbij zijn?
Praktisch:


1e week paasvakantie
04/04/2022 - 09/04/2022 (bezoek is elke dag mogelijk na verwittiging)
Locatie: Minus One
Opgeëistenlaan 455
9000 Gent

Contactpersoon voor de pers:
Nele Merlier
Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (vzw)
nele@speelplein.net
0474 45 99 10
Wat zal er te zien zijn op de cursus?
Jullie zijn uitgenodigd om te komen kijken hoe de cursus echt in zijn werk gaat. Dat betekent dat er
vormingen aan de gang zijn, dat er gespeeld zal worden door de 45 jongeren aanwezig, dat er uitleg
gegeven wordt in kleinere groepen, …

Speelpleinwerk is een unieke jeugdwerkvorm in de vakantie(s) van kinderen en jongeren. Spelen om te spelen is het
hoofddoel op zich voor kleuters, lagere schoolkinderen en/of tieners. Jongeren krijgen er kansen om te groeien, voeren
het speelaanbod uit en worden betrokken bij de aanpak en invulling ervan. Speelpleinwerk heeft een sterk lokaal karakter
en wordt gekenmerkt door een hoge graad van toegankelijkheid. Anno 2022 zijn er 628 speelpleinwerkingen in
Vlaanderen en Brussel. De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk is zelf géén organisator van lokale speelpleinwerkingen, maar
ondersteunt speelinitiatieven proactief. 86% van alle speelpleinwerkingen is lid van onze organisatie.
www.speelplein.net/overspeelpleinwerk
www.speelplein.net/overons

