
Gent organiseert tweede Jong & Wijze Maand in
april

Als kind- en jeugdvriendelijke stad is Gent al het hele jaar door Jong én Wijs, maar
in april wil het stadsbestuur dat nog meer beklemtonen. Met de tweede editie van
Jong & Wijze Maand staat de hele maand in het teken van outdooractiviteiten. Je
kan sporten, ontwerpen, experimenteren, chillen, ravotten en avonturen beleven op
allerlei plekjes in de stad.

De kick-off van de Jong & Wijze Maand, op zaterdag 31 maart 2018, zit vol avontuur en
experiment: daal met een zipline af van het AC Zuid, klauter op de mobiele kliminstallatie
of blijf lekker met de voeten op de grond voor allerlei andere plezante activiteiten.

Van 1 april tot en met 30 april 2018 is er vervolgens elke dag wel iets bijzonders te
beleven in de stad. Flashmobs en levensgrote bordspellen van de Wensmens, een
tentendorp voor peuters en kleuters op de Vrijdagmarkt, urban sports (zoals
skateboarden, breakdance en pannavoetbal) aan NEST, creatief bouwen aan de stadshal
met Das Kunst en 019, een sportmobiel en pretkamjonet in de wijken, een muziekfestival
in Sint-Amandsberg, straatkunst met kleurrijke plakband op de Bijlokesite, een
recordpoging bellenblazen en uiteraard de Buitenspeeldag op 18 april.



OVER STAD GENT

'Maak kennis met tal van Gentse organisaties die van onze stad een kind- en
jeugdvriendelijke plek maken, ontdek plaatsen die je nog niet kende en palm de
publieke ruimte in om te sporten, te experimenteren, te chillen, te ravotten en op
avontuur te gaan. Kinderen, jongeren en (groot)ouders: iedereen welkom!'

— Elke Decruynaere, schepen van Jeugd

Waarom een Jong & Wijze Maand?

Gent heeft een groot hart voor kinderen en jongeren. Eind 2014 kreeg de stad het label
‘kindvriendelijke stad’ toegekend door Vlaanderen. Vervolgens lanceerde het
schepencollege een plan met 182 acties om verder te werken aan die kind- en
jeugdvriendelijke stad. Niet enkel het stadsbestuur, ook veel Gentenaars dragen hun
steentje bij: leiders in het jeugdwerk, de 300 peters en meters van de speelstraten, de
vele (buurt)organisaties die met kinderen en jongeren werken, ouders en grootouders,
leerkrachten, bedrijfsleiders, horeca-uitbaters, hulpverleners, kinderverzorgers, zorgzame
buren, enzovoort. Elke dag opnieuw zetten ze zich in om van Gent een kind- en
jeugdvriendelijke stad te maken. Eigenlijk is Gent dus het hele jaar door Jong én Wijs,
maar in april wil het stadsbestuur dat nog meer beklemtonen.

U kan ook een een programmaboekje afhalen bij de Jeugddienst, de bib of bij een van
de deelnemende organisaties.

Informatie
Tina Van Acker, Kindersecretaris bij Jeugddienst Stad Gent, tel. 09 269 81 19, e-mail
kindersecretaris@stad.gent

Bevoegd

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