
Ollie daagt de Gentse basisscholen uit om meer
water te drinken

Op donderdag 29 juni 2017 organiseren de leerlingen van Edugo Sint-Vincentius
een heuse waterreceptie. De Gentse schepen van Onderwijs proeft en keurt dan
hun zelfgemaakte watercreaties, bijgestaan door een professionele
watersommelier. Deze actie kadert binnen de ‘Waterchallenge’, waarbij alle Gentse
basisscholen uitgedaagd worden om meer water te drinken.

Op donderdag 29 juni 2017 experimenteren 380 leerlingen van Edugo Sint-Vincentius
(Sint-Rafaëlstraat 14, Oostakker) erop los met water en vers fruit. Ze gaan op zoek naar
het ideale waterdrankje, waarna schepen Elke Decruynaere en professionele
watersommelier Nils Segers hun creatieve recepten proeven en keuren. Samen kiezen
ze het lekkerste drankje en belonen de winnende leerlingen met het allereerste
waterdiploma.

Waterchallenge



Deze waterreceptie vormt het startschot voor de 'Waterchallenge', een project van
Onderwijscentrum Gent in samenwerking met Logo Gezond+, Farys en TOPunt vzw.
Hierbij worden de Gentse basisscholen uitgedaagd om gedurende vier weken op
regelmatige tijdstippen watermomenten te organiseren. De uitdaging start op maandag
18 september en duurt tot en met vrijdag 13 oktober 2017. Naast de 'Waterchallenge'
kunnen 10 basisscholen rekenen op extra begeleiding van Logo Gezond + om hun plas-
en drinkbeleid op punt te zetten.

Watermeter
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Met een handige watermeter houden de scholen bij hoeveel keer de leerlingen water
drinken. Bovendien krijgt elke school een inspirerend starterspakket om zichzelf volledig
waterproof te maken. Daarbij vraagt het olifantje Ollie (dat de kinderen al kennen van de
vakantiewerking De Pretfabriek) om meer water te drinken. Scholen die wensen deel te
nemen aan de Waterchallenge, kunnen zich inschrijven en een gratis startpakket
aanvragen via Logo Gezond+.

Meer drinken

In België drinken kinderen tussen 6 en 10 jaar gemiddeld ongeveer 0,6 liter water per
dag (bron: voedselconsumptiepeiling 2014). Dit ligt ver onder de aanbevolen norm van
1,5 liter. Daar wil de Stad Gent iets aan doen. Want wie zich goed wil voelen en ook
goed wil kunnen leren en zich concentreren, drinkt best genoeg water.

Water is iets wat je moet leren drinken: jonge kinderen drinken niet altijd uit zichzelf. In de
klas zijn ze te geconcentreerd bezig met de lessen en tijdens de speeltijd hebben ze het
te druk met spelen. Door water op geregelde tijdstippen aan te bieden en leerlingen op
een ludieke manier te overtuigen om meer water te drinken, stijgt de waterconsumptie bij
kinderen. Op den duur wordt het een onderdeel van hun dagdagelijkse patroon, iets wat
ze ook buiten de schooluren meenemen.

“Scholen leveren al veel inspanningen om frisdranken te weren en water drinken
te stimuleren. Met deze actie en dit materiaal helpen we daar graag bij.”

— Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Praktisch Waterchallenge

Scholen die willen deelnemen aan de Waterchallenge, kunnen zich inschrijven en een
gratis startpakket aanvragen via wout.stevens@gezondplus.be.
Informatie

Wout Stevens, Logo Gezond+ vzw, gsm 049997 08 47, e-mail
wout.stevens@gezondplus.be
Wietske Vos, Onderwijscentrum Gent, tel. 09 323 50 54, e-mail wietske.vos@stad.gent

Bevoegd
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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 259.000 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.

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
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