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26 juli, dé dag om 39.000 animatoren in de verf te zetten!
Ouders en kinderen bedanken animatoren met een tekening of foto
39.000 jongeren kiezen er in hun vrije tijd voor om animator te zijn bij een speelplein- of
vakantiewerking. De meesten doen dat zelfs helemaal vrijwillig of tegen een kleine
vergoeding. Gewoon, omdat ze het belangrijk vinden om kinderen een onvergetelijke
vakantie te bezorgen. Een gemiddelde animator op een speelplein is 9,5 uur per dag aan
de slag, of soms zijn ze een week of meer van huis om kampen met overnachting te
begeleiden. En dan hebben we daar de voorbereiding nog niet bijgeteld.
Tijdens de Dag van de Animator, op 26 juli, zetten 20 landelijke jeugdwerkorganisaties en
bijna 200 lokale initiatieven dat engagement in de verf. Wij roepen kinderen én ouders op
om samen ‘dankjewel’ te zeggen en een tekening af te geven of online een foto te
bezorgen aan de animatoren.

“Het leukste is dat je kinderen een geweldig kamp bezorgt,
maar dat zij jouw week ook geweldig maken!”
Chelsea | animator bij Afya vzw

Waarom een Dag van de Animator?
Heel wat ouders zijn erg dankbaar voor de manier waarop animatoren hun kinderen een
fijne vakantie bezorgen. Alleen komt deze boodschap weinig bij de animatoren zelf
terecht. Een oprechte ‘dankjewel’ kan zoveel betekenen voor een animator, want het is
net dat stukje erkenning en waardering waarvoor heel wat van deze jongeren, vrijwilligers
en jobstudenten, zich jaar na jaar blijven smijten.

Niet vanzelfsprekend wat ze doen!
Animatoren verzinnen activiteiten en speelimpulsen, bouwen decors, oefenen toneeltjes,
zetten materiaal klaar en spelen (natuurlijk!). Maar ze poetsen ook toiletten, regelen de
administratie, verzorgen, troosten, vegen poepen af, gaan op vorming om bij te leren en
denken na over hoe het nog plezanter kan voor élk kind! Tijdens de vakanties en op vele
andere momenten tijdens het jaar. Dat is wat deze animatoren doen: ervoor zorgen dat
onze kinderen écht vakantie beleven! Laten we dat vooral niet vanzelfsprekend vinden!
176 lokale initiatieven doen al mee!
De ‘Dag van de Animator’ ontstond vorig jaar uit een samenwerking van de Vlaamse Dienst
Speelpleinwerk (VDS) en Jeugddienst Don Bosco. Dit jaar zetten ook 18 andere landelijke
jeugdwerkorganisaties mee hun schouders onder dit initiatief. 176 lokale initiatieven
werden inmiddels geregistreerd op www.dagvandeanimator.be. Een sterk signaal!
We willen ouders van kinderen én animatoren doen stilstaan bij en informeren over het
engagement van deze jongeren. We verwachten geen grootste dingen of dure cadeaus. Een
simpele tekening, schouderklop en een oprechte “Dankjewel!”, dat is alles.

“De Dag van de animator is een geweldig initiatief omdat het de
kans geeft aan kinderen, ouders en onszelf als organisaties om onze
animatoren en hun ongelooflijke engagement in de bloemetjes te
zetten. Samen met 18 andere organisaties hebben wij dan ook geen
seconde getwijfeld om dit jaar mee op de kar te springen van de
Vlaamse Dienst Speelpleinwerk en Jeugddienst Don Bosco.”
Inge De Roeck | Hujo vzw

Nieuw: Bedank animatoren ook online
Dit jaar kunnen kinderen ook online animatoren bedanken op www.dagvandeanimator.be.
Ze kunnen een foto of tekening uploaden, er stempels op zetten, een boodschap bij
schrijven… Ze kunnen bovendien zelf kiezen naar welke organisatie en welke animatoren
ze hun boodschap sturen.
Op de website kunnen ouders letterlijk binnenkijken in een dag van een animator van elke
jeugdwerkorganisatie. 20 animatoren hebben zelf een filmpje gemaakt over hun dag, en
nemen je graag mee op stap!
_________________
We hopen dat u samen met ons aandacht geeft aan de Dag van de Animator.
Als bijlage vindt u een overzicht van alle lokale initiatieven die ons hebben bevestigd dat
pers welkom is voor een interview met animatoren, ouders en verantwoordelijken.
U hoeft niet te wachten tot donderdag om deze feestdag onder de aandacht te brengen.
Indien u graag vroeger ouders en kinderen, samen met ons, overtuigt om massaal veel
tekeningen te maken dan werken we hier graag aan mee!
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