PERSBERICHT
39.000 jongeren worden bedankt met applaus op de radio.
Ouders bedanken animatoren voor hun inzet en enthousiasme
tijdens Dag van de Animator.
39.000 verschillende jongeren, in Vlaanderen en Brussel, kiezen ervoor om in hun eigen
vrije tijd animator te zijn op een speelplein- of vakantiewerking. 70% van hen doet dat
zelfs helemaal vrijwillig of tegen een kleine vergoeding. Gewoon, omdat ze het belangrijk
vinden. In aanloop naar 25 juli, de 3e editie van Dag van de Animator, roepen 18
landelijke jeugdwerkorganisaties en meer dan 200 lokale werkingen iedereen op om voor
deze jongeren digitaal te applaudiseren als blijk van waardering voor hun enthousiasme
en inzet. Ook radiozender MNM en Odisee Hogeschool engageren zich dit jaar om deze
boodschap meer bekendheid te geven en kracht bij te zetten.

Waarom een Dag van de Animator?
De verantwoordelijken van alle vakantiewerkingen moeten we niet vragen om hun
animatoren te bedanken. Zij doen dat al vaak en spontaan. Zij beseffen maar al te goed
hoe waardevol deze jongeren zijn. Zonder animatoren, geen werking. Simpel!
Heel wat ouders daarentegen brengen hun kinderen naar een vakantiekamp of
speelpleinwerking in de buurt en staan er niet bij stil dat de begeleiders jongeren zijn die
hun eigen vrije tijd opofferen, vaak vrijwillig of tegen een kleine vergoeding, om hun
kinderen een onvergetelijke vakantie te bezorgen. Een deel van de ouders heeft zelfs geen
contact met de animatoren als ze bijvoorbeeld gebruik maken van een busdienst die de
kinderen naar de werking voert.

“Echte helden dragen geen cape, ze dragen een Sporta animatoren-T-shirt.”
Silke Jacobs | Sporta-vakantie vzw

Onbekend maakt onbemind en een simpele dankjewel die zo waardevol is komt daardoor
zelden bij animatoren terecht. Dag van de Animator brengt daarin voor het 3e jaar op rij
verandering in. De campagne moet duidelijk maken dat animator zijn meer is dan wat
spelletjes spelen, maar we vragen ook erkenning – in de eerste plaats van ouders - voor de
inzet en enthousiasme van deze ruim 39.000 jongeren. Een oprechte ‘dankjewel’ kan
zoveel betekenen voor een animator. Het is net dat stukje waardering waarvoor heel wat
van deze jongeren, vrijwilligers en jobstudenten, zich jaar na jaar blijven smijten.

Niet vanzelfsprekend wat ze doen!
Animatoren spelen in de eerste plaats met de kinderen, maar ze regelen ook de
administratieve molen, verzorgen en troosten. Het is een fulltime job, meer zelfs… op een
gemiddelde vakantiedag is een animator 9,5 uur op het speelplein aan de slag. Soms zijn
animatoren een week of meer van huis om kampen met overnachting te begeleiden. Nadat
de kinderen naar huis zijn of slapen, wordt er samen opgeruimd en gepoetst, wordt er
voorbereid voor de volgende dag, materiaal klaargezet, geknutseld aan een mooie
inkleding en toneeltjes geoefend. Niet alleen tijdens de vakanties zijn deze jongeren
geëngageerd. Velen van hen zijn ook actief in werkgroepen die tijdens de rest van het jaar
de nodige voorbereidingen treffen en nadenken over hoe het nog plezanter kan voor élk
kind! Dat is wat deze animatoren doen: ervoor zorgen dat onze kinderen écht vakantie
beleven! Laten we dat vooral niet vanzelfsprekend vinden!

“Elke dag opnieuw jezelf voor 100% geven: spelen, traantjes
drogen, administratie in orde brengen,… Gekkoo-vrijwilligers zijn
echte duizendpoten. Zij verdienen hun speciale dag waarop ze een
dikke merci krijgen voor hun enthousiasme en inzet.”
Joris Kun | Gekko vzw

Geen dure cadeaus, maar een simpel applaus!
De voorbije 2 jaar vroegen we ouders om samen met hun kinderen een tekening te maken
voor hun favoriete animator, dit jaar gooien we het over een andere boeg.
In aanloop naar de Dag van de Animator roepen wij iedereen op om animatoren in een
(selfie)video een digitaal ‘applaus’ te geven. Het filmpje kan worden toegevoegd aan de
applausmeter op www.dagvandeanimator.be. In een live-uitzending op 25 juli (vanaf 16u)
telt MNM af naar het moment waarop die vol is en starten we een ‘minifuif voor maxipret’
op alle lokale vakantiewerkingen. We trakteren alle animatoren op die manier op een
feestje met de kinderen erbij! Alle filmpjes worden verwerkt in een compilatievideo die
we via sociale media verspreiden. Op deze manier krijgen alle animatoren het applaus dat
ze verdienen, ook al zijn ze niet op 25 juli als animator aan de slag.
_________________
U hoeft niet te wachten tot 25 juli om deze feestdag onder de aandacht te brengen.
Indien u graag vroeger ouders en kinderen, samen met ons, overtuigt om massaal te
applaudisseren dan werken we hier graag aan mee!
U bent ook welkom in Massembre op 25 juli. Van 16-18u
is er voor de eerste keer een live uitzending van MNM
over #dagvandeanimator! Voor en na de uitzending zijn
er foto- en interviewmogelijkheden met animatoren en
jeugdwerorganisaties. Nadien kan je ook mee genieten
van een netwerkmoment met hapje en drankje en
indien gewenst avondeten. Ben je erbij op 25 juli in
Massembre? Laat dit dan wel weten via
communicatie@kazou.be.
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