
Wintereditie 'Soep op de Stoep' in het Rabot

Op woensdag 13 december 2017, van 14 tot 17 uur, slaan Kinderdagverblijf
Tierlantuin, buitenschoolse opvang Hippo's Hof, jeugdwerking El Paso en
buurtwerk de handen in elkaar voor een speciale editie van 'Soep op de Stoep'.

Het project 'Soep op de Stoep' viert feest en dat blijft niet onopgemerkt. Een blik op het
programma van woensdag 13 december:

14-17 uur: soep en koffie, een geurige theestand, workshop buttons maken door vzw
Jong, springkasteel
14.30-15.30 uur: heerlijk fantastische verhalen voor de allerkleinsten door vertellers van
Kinderdagverblijf Tierlantuin
16 uur: vuurshow en animatie op straat met 'vuurgeestig'

Alle activiteiten vinden plaats op de stoep van de A. Joosstraat 104, aan Kinderdagverblijf Tierlantuin.



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.

Tijdens de maandelijkse soepacties ontmoeten buurtbewoners elkaar en leren ze elkaar
beter kennen. Veel bewoners kijken uit naar deze momenten omdat ze dan met elkaar
een praatje kunnen slaan. Er is een diversiteit van culturen en leeftijd. Het einde van het
jaar wordt telkens afgesloten met een winterfeest met extra activiteiten en animatie voor
jong en oud.

Door de ontmoetingsmomenten wordt de sociale cohesie gestimuleerd in een buurt met
veel isolement en disharmonie. Kinderopvang en jeugdwerking profileren zich in de wijk,
en tonen dat hun werking niet los staat van het buurtgebeuren. Mensen leren elkaar
beter kennen, hebben meer begrip voor elkaar en dragen zorg voor een ander.

Informatie
Katrien Reynaert, verantwoordelijke Kinderdagverblijf Tierlantuin, gsm 0479 99 26 27, e-
mail katrien.reynaert@stad.gent
Carla Raes, jeugdwerker Vzw Jong, tel 09 224 35 77, e-mail carla.raes@vzwjong.be

Els Meiresone, verantwoordelijke STIBO Hippo's Hof, gsm 0474 901 878, e-mail
els.meiresone@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

mailto:schepen.decruynaere@stad.gent
mailto:els.meiresone@stad.gent
mailto:carla.raes@vzwjong.be
mailto:katrien.reynaert@stad.gent
http://www.stad.gent/


Stad Gent
persruimte

http://persruimte.stad.gent/
http://persruimte.stad.gent/

