
Vrijdagmarkt wordt peuter- en kleuterdorp

Op woensdag 25 april 2018 vindt het evenement "Ukkie Mokum" plaatst op de
Vrijdagmarkt. Het evenement, in het kader van de Jong & Wijze maand, richt zich
specifiek tot de allerjongste Gentenaars (tot 6 jaar) en hun ouders. De
organisatoren passen heel wat praktische tips toe om hun evenement
kindvriendelijker te maken. Organisatoren kunnen deze tips terugvinden in de
“checklist kindvriendelijke evenementen”.

Kindvriendelijk evenement "Ukkie Mokum"

Op woensdag 25 april, van 14 tot 17 uur, slaan de Gentse spelotheken van vzw Jong de
handen in elkaar om de Vrijdagmarkt om te bouwen tot een heus peuter- en kleuterdorp.
Er zijn verschillende themawijken, zoals de Muziekwijk of de Bouwwijk, waar je je volledig
kan uitleven. Je kan deelnemen aan een sessie kleuteryoga, kinderdisco, een parcours
met een ballenbadtent, kamishibai (Japans verteltheater), een heuse Lego-tent en nog
zoveel meer.



De organisatoren houden rekening met heel wat praktische tips uit de checklist
kindvriendelijke evenementen die Stad Gent heeft uitgegeven.

Zo hebben de organisatoren aandacht voor:

Verzorgingsplek voor de allerjongsten

Een aangepast aanbod per thema en leeftijdscategorie

Een aanbod van gezonde drankjes en snacks

Een aangepast volume en genre van de muziek

Randanimatie voor de oudere kinderen die hun jongere broer of zus vergezellen

Aanbieden van “vind je kindje”-verdwaalbandjes

'Het is de bedoeling om – in de eerste plaats – onze eigen evenementen
kindvriendelijker te maken, zodat ook gezinnen met jonge kinderen aan hun
trekken komen. De Jong & Wijze Maand is dé ideale gelegenheid om de checklist
toe te passen.'

— Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Checklist kindvriendelijke evenementen

Organisatoren die zelf op zoek zijn naar praktische en haalbare tips kunnen de “checklist
kindvriendelijke evenementen” downloaden op de website van de Stad Gent. De
checklist is opgebouwd rond 7 thema's, waaronder voed- en verzorgplekjes, veiligheid,
toegankelijkheid, aanbod, communicatie en signalisatie op maat van kinderen. Het bevat
tips voor organisatoren, zoals het voorzien van een buggyparking, toiletverkleiners,
verzorgingsplekje, werken met visuele info en signalisatie, opstapjes voorzien bij
kraampjes... Organisatoren kunnen op maat van hun evenement tips uit de checklist
toepassen.

'Met deze checklist willen we organisatoren bewuster maken en stimuleren om hun
evenementen meer en beter af te stemmen op onze jonge Gentenaars.'

— Christophe Peeters, schepen van Finaciën, Feesten, Middenstand en Innovatie

Jong & Wijze Maand



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.

Het initiatief sluit perfect aan bij de Jong & Wijze Maand, die voor de tweede keer in april
georganiseerd wordt. De hele maand staat het activiteitenfestival in het teken van
outdoor activiteiten. Kinderen en jongeren kunnen sporten, ontwerpen, experimenteren,
chillen, ravotten en avonturen beleven op allerlei plekjes in de stad.

De Spelotheken van vzw Jong

De spelotheken zijn er voor kinderen van 0-12 jaar én hun ouder(s) of opvoeders. Ouders
kunnen met hun kinderen langskomen om te spelen, gratis speelgoed te ontlenen of
ervaringen uit te wisselen met andere ouders. De medewerkers geven ondertussen
informatie over ontwikkeling, opvoeding, onderwijs en buurtactiviteiten. Vzw Jong
organiseert in opdracht van de stad zeven spelotheken, verspreid over verschillende
wijken.

Informatie
Tina Van Acker, kindersecretaris Gent, gsm 0471 33 19 51, e-
mail kindersecretaris@stad.gent
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Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.
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