
Jong & Wijs Prijs voor een kindvriendelijke stad

Elke dag zetten heel wat mensen, scholen, verenigingen en bedrijven zich in om

van Gent een kind- en jeugdvriendelijke stad te maken. De Stad Gent wil die inzet

graag extra in de verf zetten en organiseert daarom voor het derde jaar op rij de

Jong & Wijs Prijs. De prijs wordt toegekend aan wie zich op een inspirerende en

bijzondere manier inzet voor kinderen en/of jongeren in de Gentse samenleving.

Word jij één van de winnaars?

Er zijn drie categorieën: een voor minderjarigen (-18), een voor volwassenen en een voor

organisaties. De winnaars worden aangeduid door een jury, die voor de helft uit jongeren zal

bestaan. De winnaars van de juryprijzen ontvangen een geldprijs van 750 euro, die moet worden

ingezet voor de verdere uitbouw van het initiatief waarvoor de winnaar werd genomineerd of

voor een gelijkaardig initiatief ten voordele van kinderen/jongeren.

Ook het publiek kan zijn favoriet kiezen: de jury maakt een selectie van tien voorstellen die op

de website Jong & Wijs wordt gepubliceerd, waaruit de Gentenaar vervolgens kan kiezen voor

zijn favoriete kandidaat. Voor de publieksprijs wordt een waardebon van 500 euro voorzien.

Nomineer jouw kandidaat

Nomineer je kandidaat voor de Jong & Wijs Prijs!

http://jongenwijs.gent/prijs


Iemand (of jezelf) nomineren voor de Jong & Wijs Prijs kan tot en met 31 juli 2018 via een

webformulier op deze website. Je kan ook een papieren versie ophalen en binnenbrengen bij de

Jeugddienst.

'Het is niet alleen het stadsbestuur dat Gent kindvriendelijk maakt, het zijn
vooral de Gentenaars zelf. Horecazaken die zorgen voor een babyspot,
jongeren die zich in hun vrije tijd inzetten om kinderen uit de buurt de tijd van
hun leven te bezorgen. Tal van grote en kleine initiatieven van Gentenaars zélf
zorgen voor een kindvriendelijke stad. Om dat in de verf te zetten, reiken we
de Jong & Wijs prijs uit.'
— Elke Decruynaere, schepen van Jeugd

Winnaars 2017

Vorig jaar waren de leerlingen uit het vierde middelbaar van het Hoger Technisch Instituut

Sint-Antonius de winnaar in de categorie -18.  Ze maakten een infomap voor jonge

nieuwkomers en een mobiel infopunt met een levensgrote en interactieve stadskaart op het

Woodrow Wilsonplein, waar Gentenaars hun solidariteit konden uitdrukken voor nieuwkomers.

 

Matthias Geers was de winnaar in de categorie volwassenen. Hij engageert zich als animator

binnen Kazou, de vakantiewerking van de Christelijke Mutualiteiten, bij FOS Open Scouting en

jeugdhuis Klub 32. vzw Mais Quelle Chanson, een gratis multicultuur kinderkoor uit

Ledeberg, was de winnende organisatie. Met meer dan 1.000 stemmen koos de Gentenaar voor

Saskia Van Nieuwenhove. Zij kreeg de publieksprijs voor haar ontembare inzet voor de rechten

van kinderen in precaire situaties.

Informatie

Tina Van Acker, kindersecretaris 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: schepen.decruynaere@stad.gent
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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.
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