
#buitenbabys veroveren Gent

Rijdt of wandelt u door Gent, dan ziet u ze hangen: de #buitenbabys van Kind en
Gezin. De kunstige afbeeldingen op gevels tonen peuters die buiten spelen.
Streetart die opvalt, al was het maar omdat we in het echte leven amper nog kleine
kinderen op straat zien spelen. Terwijl buiten spelen ook voor hen leuk, goed én
gezond is. Met de buitenbaby’s willen Kind en Gezin en de Stad Gent zowel ouders
als kinderopvang daarvan bewust maken.

'Dit sluit mooi aan op onze Jong & Wijze Maand, in april. Onder het motto ’Durf
eens wat in de stad’ laat Gent kinderen en jongeren een maand lang de publieke
ruimte inpalmen. Want een kindvriendelijke stad beperkt zich niet tot genoeg
speelpleinen. De hele stad is – ook- van onze jeugd. En waarom ook niet van de
allerkleinsten? Steeds meer crèches gaan op uitstap en spelen buiten. Daarvoor
heeft Kind & Gezin een partner aan ons.'

— Elke Decruynaere, schepen van Jeugd 

Een breng- en haalbaby mist speelkansen

Van de voordeur tot de autodeur, van de autodeur tot de ingang van de kinderopvang:
voor veel kleine kinderen zijn dat de enige momenten van de weekdag om de
buitenwereld te ontdekken. Laat staan dat ze overdag buiten spelen. Zo worden deze
brengen haalbaby’s echte binnenbaby’s. Hoe komt dat toch? Kind en Gezin ging op zoek
naar de redenen waarom we kinderen wel of niet laten buiten spelen. Want kinderen die
niet of maar weinig buiten spelen, missen veel kansen.



Buiten spelen, dat is immers volop ontdekken en verwonderd raken. Dat is, nog meer
dan binnen, je amuseren, met al je zintuigen. Of het nu een baby is die blij wordt van de
frisse bries in zijn gezicht of een peuter die ontdekt dat gras niet zo lekker is, buiten
spelen is leuk. Natuurlijk is het ook gezond en goed voor de ontwikkeling. Wie buiten
speelt, beweegt meer en wordt minder vaak ziek.

Meer baby’s op straat

Buiten spelen zou de gewoonste zaak van de wereld moeten zijn. Toch is het dat
vandaag niet, zeker niet op straat. Steeds meer ouders kiezen om buiten te spelen in een
‘veilige omgeving’, zoals de eigen tuin. Dat is een prima plek, maar er zijn nog zoveel
meer plekken waar het kan, ook de straat. Een kind op straat vraagt meer begeleiding en
aandacht dan thuis in de zandbak, maar laat ons van straten, pleinen en parken geen
verboden gebied maken. Want wie op straat speelt, ontdekt zijn buurt en raakt vertrouwd
met de omgeving.

'Dienst Kinderopvang Stad Gent zet volop in op buiten spelen. We zijn ervan
overtuigd dat kinderen die regelmatig buiten spelen zich vrijer en blijer voelen.
Kinderen die regelmatig in contact komen met de natuur voelen zich verbonden
met de natuur. Dat uit zich ook op latere leeftijd in een positievere houding en
gedrag voor natuur en milieu. De natuur biedt een breed scala aan materialen,
stimulerend voor de verbeelding van kinderen, de creativiteit en de zintuiglijke,
sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling.'

— Lieve De Bosscher, directeur Dienst Kinderopvang Stad Gent

Stad Gent ondersteunt de campagne

Met initiatieven zoals de speelstraten, het vernieuwen en heraanleggen van speelgroen
en de organisatie van de Buitenspeeldag wil de Stad Gent het buiten spelen promoten.
 De stad ondertekende in 2014 het 'Goe Gespeeld Charter' en engageert zich om
kinderen genoeg ruimte te geven en zichzelf te laten zijn in de stad.  Daarom ondersteunt
het stadsbestuur de campagne door het ter beschikking stellen van stadsgebouwen voor
het aanbrengen van de #buitenbabys. 

Ook de Dienst Kinderopvang van de Stad Gent voert een actief buiten(speel)beleid.  Een
aantal kinderopvanglocaties nemen duurzaamheid, natuurbeleving en groene elementen
op in hun visie en dagelijks praktijk. Kinderdagverblijf het Nachtegaaltje in Sint-
Amandsberg zet bijvoorbeeld actief in op dagelijks buiten spelen en eten in een
kindvriendelijke buitenruimte.  



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.

Volg het voorbeeld

Ontdek de #buitenbabys tot 20 april 2018 in Gent. Op kindengezin.be/buitenbabys vindt u
verschillende uitgestippelde wandelingen terug. Neem en deel een foto van de
#buitenbabys en maak van jouw baby ook een buitenbaby! Want daar gaat het om.

Informatie
Jorre Biesmans, kabinet schepen van jeugd Elke Decruynaere, gsm 0496 51 80 31, e-
mail jorre.biesmans@stad.gent
Leen Du Bois, woordvoerder Kind en Gezin, gsm 0496 59 15 11, e-mail
woordvoerder@kindengezin.be

Bevoegd

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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