
Stad Gent stelt 15 kind- en jeugdvriendelijke
ambassadeurs voor

Gent is een kind- en jeugdvriendelijke stad. Dit is ook een van de prioritaire
beleidspunten van het college. Op 22 december 2017 stelt de Stad Gent 15
ambassadeurs voor.

'Een kind- en jeugdvriendelijke stad bouw je niet alleen. Heel wat Gentenaars en
Gentse organisaties zetten mee hun schouders onder dit verhaal. Ze bouwen elke
dag op hun eigen manier mee aan dit verhaal.'

— Elke Decruynaere, schepen van jeugd

15 ambassadeurs



Zaakvoerders, jonge vrijwilligers die een jeugdhuis op poten zetten, sportlui en
Gentenaars actief in de socio-culturele sector. De 15 ambassadeurs zijn op verschillende
terreinen actief en zijn van alle markten thuis. Via het netwerk van ambassadeurs wil de
Stad iedereen met een hart voor kinderen en jongeren uitdagen om mee te stappen in dit
verhaal. Dit zijn de ambassadeurs:

Junior Bauwens, Gentse bokskampioen
Bashir Abdi, professioneel atleet en medewerker bij VZW Sportaround

Wim Van Leeuwen, zaakvoerder Coaster consulting en beleidsmedewerker Vlaamse
Dienst Speelpleinwerking
Wim Beelaert, algemeen coördinator KAA Gent Foundation

Marieke De Muynck, artistiek verantwoordelijke Stad & Transitie en stadsfestival
Wildemannen Woestewijven
Dirk Schockaert, vrijetijdsmanager Uitbureau en Free-Time

Bert Misplon, oprichter vzw Sportaround.

Luk Dewulf, kindertalentenfluisteraar en auteur van verschillende boeken over talent en
burn-out
Gaëtan De Vos, oprichter Kinderopvang Pierlala

Seppe De Pauw, jongerenambassadeur De Krook

Quinten De Maeyer, oprichter jeugdhuis Klub'32 Wondelgem

Kapinga Gysel, coördinator en dirigent bij kinderkoor Mais Quelle Chanson

Eva Willemyns, mede-oprichter scouts Meulestede

Stefanie Canu, zaakvoerder Amélie + moi

Guy Taffijn, zaakvoerder kinderopvang De Biotoop

'Gent, kind- en jeugdvriendelijke stad, dat moeten we allemaal uitdragen, maar ook
vooral samen mét jongeren realiseren. Als actieve, jonge Gentenaar wil ik mijzelf
engageren om van Gent nog méér een stad te maken waar jongeren thuis zijn en
zich geapprecieerd voelen. Als jongere, soms als luis in de pels, soms met een
figuurlijke megafoon in de hand, meebouwen aan Gent!'

— Seppe De Pauw, jongerenambassadeur De Krook en de jongste ambassadeur
van de groep



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

'Kinderen en jongeren zijn jonge burgers die mee willen bouwen aan onze
samenleving. Het is aan ons volwassenen om hen als medeburgers te zien en hen
de kans te geven mee te denken en mee te beslissen over onze samenleving.
Binnen onze werking geven we kinderen een stem. We doen wat we doen niet
voor hen, we doen het samen met hen.'

— Wim Beelaert, algemeen coördinator KAA Gent Foundation

Wat doet een ambassadeur

De ambassadeurs dragen het verhaal van kind- en jeugdvriendelijke stad uit door de
initiatieven die ze nemen of door hetgeen waarvoor ze zich dagdagelijks inzetten. De
ambassadeurs wisselen hun ervaringen uit en delen kennis met elkaar en hun achterban.
Ze inspireren het stadsbestuur, maar ook hun eigen netwerk en bouwen zo in de
dagelijkse praktijk verder aan dit verhaal. De ambassadeurs geven ook advies aan de
stad en signaleren pijnpunten aan het bestuur.

182 concrete acties

In het begin van de legislatuur keurde het college van burgemeester en schepenen een
actieplan met 182 concrete acties goed om Gent nog kind- en jeugdvriendelijker te
maken.
Informatie

Tina Van Acker, kindersecretaris Gent, tina.vanacker@stad.gent, 0471 33 19 51

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:tina.vanacker@stad.gent


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.

Stad Gent
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