
 
 

 

 

PERSUITNODIGING – dinsdag 5 maart 2018 

 

VDS Brussel viert 1000ste cursist animator!  
Een nieuwe generatie animatoren wordt klaargestoomd om Brusselse kinderen de vakantie 

van hun leven te geven! 

Brussel – Sinds 2005 organiseert de Vlaamse 

Dienst Speelpleinwerk regio Brussel cursussen 

animator, specifiek voor Brusselse jongeren. 

Deze cursus is bijzonder: in deze groep 

aspirant-animatoren zit onze 1000ste 

deelnemer aan de animatorcursus sinds de 

oprichting van VDS Brussel. 

Tweemaal per jaar organiseren de 

vrijwilligers van VDS Brussel een 

animatorcursus om jongeren alles te leren 

wat ze nodig hebben om aan de slag te 

kunnen in het Brussels jeugdwerk. Het is de eerste stap in het traject om een 

geattesteerde animator in het jeugdwerk te worden. 

Gedurende een hele week worden jongeren op een speelse manier ondergedompeld in alle 

verschillende aspecten van het animatorschap, zoals activiteiten voor kinderen ineen 

steken, hun eigen stijl als begeleider leren kennen en omgaan met moeilijke situaties. 

Op het speelplein staan, dat is meer dan zomaar wat spelen. Het is een manier voor 

jongeren om zich te ontplooien, om verantwoordelijkheid op te doen en om buitenschoolse 

competenties op te doen. 

De cursus gaat dan wel door in Beersel, toch is de cursus op-en-top Brussels: De jongeren 

die op cursus komen zijn een diverse groep jongeren die vooral uit Brussel komen. De 

vrijwillige instructoren die de cursus begeleiden zijn stuk voor stuk groot geworden in het 

Brussels speelpleinwerk. 

We willen ervoor zorgen dat de kinderen op de Brusselse speelpleinen de vakantie van hun 

leven meemaken. Dat begint bij gemotiveerde en gevormde animatoren. Zorgen dat de 

“Op een cursus animator leren jongeren alles wat ze nodig hebben om 

hun eerste stappen te kunnen zetten op de Brusselse speelpleinen.”  
Achraf Sedki |Vrijwilliger-Instructor, Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw 

“Het is fantastisch om te zien hoe kinderen die we kennen van de 

speelpleinen hier op cursus verschijnen om animator te worden, en 

nadien zelf die cursussen beginnen organiseren.”  
Wauter Temmerman | Lokale ondersteuner Brussel, Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw 



 
 

animatoren op die speelpleinen het beste van zichzelf geven, dat begint op de 

animatorcursus. 

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

Wil je erbij zijn wanneer we onze 1000ste cursist in de bloemetjes zetten?  

 

Praktisch:  

 Dinsdag 5 maart – 9u30 

Verblijfscentrum Hanenbos 

Lotsesteenweg 103 

1653 Beersel 

 

Contactpersonen voor de pers: 

Wauter Temmerman 

Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) 

wauter@speelplein.net  

+32 485 71 49 33 

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, … 

Wie kan je zoal spreken op de cursus? 

Wauter Temmerman – Ondersteunend stafmedewerker voor de Brusselse vrijwilligersploeg 

en lokaal ondersteuner, 14 jaar actief in de Brusselse speelpleinwereld 

Achraf Sedki – Vrijwilliger-Instructor voor VDS Brussel, gaat sinds zolang hij het zich kan 

herinneren naar het speelplein: als kind, als animator, als hoofdanimator en nu ook als 

instructor 

De 1000ste cursist – De 1000ste cursist moet nog ‘gekozen’ worden. Dat zal gebeuren aan de 

hand van een spel 
  

    Over speelpleinwerk 

    Speelpleinwerk is een unieke jeugdwerkvorm. Er zijn 557 werkingen in Vlaanderen en   

    Brussel. Samen bereiken ze 147.000 verschillende kinderen en 23.000 begeleiders,  

    die we animatoren noemen. Spelen om te spelen staat voorop! Speelpleinwerk is   

    jeugdwerk, door jongeren. We streven ernaar dat iedereen kan deelnemen. 
    www.speelplein.net/overspeelpleinwerk 
 

Over de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk 

  De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) is de koepelorganisatie voor het   

  speelpleinwerk in Vlaanderen en Brussel. Onze dienstverlening omvat lokale    

  ondersteuning, kadervorming en belangenbehartiging. De VDS wil speelplein- 

  werkingen proactief ondersteunen om meer en betere speelkansen in de vrije tijd  

  van kinderen te creëren. Het belang van het kind is daarbij ons uitgangspunt.   
  www.speelplein.net/overons 
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