
Vita Mike promoot gezonde voeding in de
Rabotwijk

Vita Mike neemt op donderdag 8 maart 2018 de kinderen van de basisscholen De
Mandala en Het Kompas en van de kinderwerking van vzw Jong mee op een
wervelend gezond avontuur. Dit project in het Rabot brengt op een speelse manier
het belang van gezonde voeding over naar kinderen en ouders.

Vita Mike keert terug naar zijn planeet



Op 8 februari landde Vita Mike in het Rabot. Zijn aankomst werd gevierd met een grote
stoet en de vrolijke fanfare van ‘de Vette Pistons’ die de kinderen van de scholen
Mandala en Kompas op hun tocht door de wijk begeleidde. Zijn landing luidde 4
projectweken rond gezonde voeding in. Weken met daarin kookworkshops, proeven van
rare gezonde taartjes en dansen met de juffen en meesters op de tonen van de Vita
Move. Op 8 maart keert Vita Mike met de hulp van de kinderen terug naar zijn planeet.
De kinderen krijgen een ganse middag de kans om allerlei sporten uit te proberen en
verdienen zo groene brandstof waardoor Vita Mike kan opstijgen met zijn raket.

'Vita Mike brengt op een speelse manier het belang van gezonde voeding over.
Met de Stad zetten we daar erg op in met de gezonde vieruurtjes,
schoolmaaltijden en water op school.'

— Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

'Gezondheidspromotie is belangrijk binnen het lokaal gezondheidsbeleid. De Stad
Gent ondersteunt de wijkgezondheidscentra om vanuit een breed partnerschap in
te zetten op gezonde leefstijl en een beweegaanbod in de wijken.'

— Resul Tapmaz, schepen van Gezondheid

Samenwerking in Rabot-Blaisantvest

Het Vita Mike project in het Rabot wordt mogelijk gemaakt door een projectsubsidie van
Wijk aan Zet en een samenwerking tussen Brede School Rabot- Blaisantvest, het
Wijkgezondheidscentrum Rabot, de scholen Mandala en Kompas, IBO Mandala, eetcafé
Toreke en hogeschool Odisee. De studenten ontwikkelden op de scholen en in de
kinderwerking El Paso van vzw Jong en IBO Mandala leuke en interessante activiteiten
om samen met de kinderen en hun ouders bij te leren over gezonde voeding. Vita Mike
verraste de kinderen regelmatig met een bezoekje.

Feestelijk eindevent op El Paso

Het project wordt donderdag 8 maart feestelijk afgesloten met een eindevent op El
Paso, de kinderwerking van vzw Jong. In samenwerking met de buurtsportmedewerkers,
worden er leuke sportactiviteiten georganiseerd. Door deel te nemen aan de
sportactiviteiten verzamelen de kinderen groene brandstof. Die brandstof heeft Vita Mike
nodig om terug naar zijn planeet te vliegen. Iedereen kan een kijkje komen nemen
tussen 13.30 en 15 uur. Om 15 uur wordt Vita Mike teruggestuurd naar zijn planeet,
maar niet nadat de kinderen de supercoole Vitamove dansten en de Vitasong zongen.



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.

Informatie
Ingeborg Lierman, coördinator Brede School Rabot- Blaisantvest, gsm 0496 45 11 43, e-
mail ingeborg.lierman@stad.gent
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