
36 kindjes hangen hun tuutje samen met
Sinterklaas in de Tuutjesboom

36 dappere Gentse kinderen namen op 1 december afscheid van hun tuutje. De
Sint en zijn Pieten hingen de tuutjes in de Tuutjesboom in De wereld van Kina: de
Tuin.

Vanuit het Buurtcentrum Sluizeken ging het in een kleurrijke stoet naar De wereld van
Kina: de Tuin. Daar aangekomen konden de kinderen, in ruil voor een geschenkje, hun
tuutje afgeven aan de Sint. Met de hulp van de Pieten kregen al die tuutjes een plaatsje
in de Tuutjesboom. Nadien volgde een kindvriendelijke receptie.

Een buurtbewoonster lanceerde de activiteit enkele jaren geleden en vroeg daarbij de
hulp van de (toenmalige) buurtwerkers. Zij had in het buitenland een tuutjesboom zien
staan en vond het leuk om die ook in haar eigen wijk te hebben. Dit jaar vond de
Tuutjesboomactie voor de negende keer plaats.



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 256.000 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.

Kinderen die er op 1 december niet bij konden zijn, kunnen ook later in De wereld van
Kina: de Tuin terecht. Elke woensdag, van 13 tot 15.30 uur, kunnen zij hun tuutje in de
moerbeiboom komen hangen. Graag vooraf wel De wereld van Kina telefonisch of per
mail verwittigen.

De Tuutjesboomactie is een jaarlijks initiatief van Buurtwerk Sluizeken-Tolhuis-Ham en
De wereld van Kina, samen met Brede School, Kinderdagverblijf 't Sleepken en
Spelotheek Baloe. Bewoners van het Woonzorgcentrum Tempelhof en de crea-groep van
Lokaal Dienstencentrum De Thuishaven maakten de geschenkjes voor de kindjes.

Informatie
Joke Gezels, Educatieve Diensten, tel. 09 242 48 32, e-mail joke.gezels@stad.gent

Buurtwerk Sluizeken-Tolhuis-Ham, tel. 09 265 70 40, e-
mail buurtwerking.sluizekentolhuisham@stad.gent Facebook - Sluizeken bruist
De wereld van Kina: de Tuin, tel. 09 225 05 42, e-mail kinatuin@stad.gent

Bevoegd

Mevrouw Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding en
Jeugd, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent,
tel. 09 266 50 78, e-mail:
schepen.decruynaere@stad.gent

De heer Resul Tapmaz
Schepen van Welzijn, Gelijke kansen,
Gezondheid en Sport, stadhuis, Botermarkt
1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 26, e-mail:
schepen.tapmaz@stad.gent
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