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15 jaar Planeet Gent

Tijdens 'Planeet Gent', op donderdag 11 oktober 2018, kunnen kinderen en

jongeren uit de Gentse onthaalklassen voor nieuwkomers kennis maken met het

ruime vrijetijdsaanbod van de stad. De jeugddienst en IN-Gent vzw organiseren in

samenwerking met verschillende partners een dag boordevol workshops en

activiteiten en dit reeds voor het 15de jaar op rij.

Gent heeft, onder andere door de UiTPAS met kansentarief, een ruim en toegankelijk

vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren. Als anderstalige nieuwkomer is het niet evident om

de weg te vinden binnen dit aanbod.
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Daarom organiseren de jeugddienst en IN-Gent vzw in samenwerking met verschillende

partners een dag boordevol workshops en activiteiten en dit reeds voor het 15de jaar op rij. Alle

leerlingen uit de Gentse onthaalklassen voor nieuwkomers (OKAN) kunnen op donderdag 11

oktober een ganse dag kennis maken met verschillende sport- en vrijetijdsverenigingen uit het

Gentse.

'Als nieuwkomer is het niet altijd evident om de weg te vinden in het ruime
vrijetijdsaanbod. Sommige vormen van vrijetijdsbesteding, zoals een
jeugdbeweging, zijn voor hen minder bekend. Daarom is het belangrijk om de
jongeren al doende te laten ontdekken wat de mogelijkheden
zijn. Deelnemende organisaties leren op hun beurt om het aanbod
laagdrempelig te houden.'
— Elke Decruynaere, schepen van Jeugd

'Via ‘Dagje Planeet Gent’ ontdekken jongeren uit het onthaalonderwijs wat
Gent allemaal te bieden heeft. En dat is véél. Dankzij een sterk partnerschap
tussen de Jeugddienst en IN-Gent worden de jongeren daarna ook toegeleid
naar het structurele aanbod. Het belang van vrijetijdsparticipatie is niet te
onderschatten voor de ontwikkeling van jongeren in het algemeen en OKAN-
jongeren in het bijzonder.'
— Resul Tapmaz, voorzitter IN-Gent vzw

Partners

IN-Gent vzw

Jeugddienst Gent

Sportdienst Gent

Vzw Jong

Scouts en gidsen in de Stad

Chiro in de Stad

FOS

KSA

ICC de Centrale    

Habbekrats- De Fabriek vzw

Dansschool eMOTION Gent vzw



JES vzw

Jeugdtheater Larf!

Academie voor beeldende kunsten

Hou ende Trou

Elk Talent Telt KAA Gent

Groep Intro

Circusplaneet vzw

Flow de Gand

BBC Falco

Overkop

Danscollege Oostakker

Together we stand

BOP -project

Hogeschool Gent

Deelnemende OKAN-klassen (KTA Groenkouter, Toren van Babel, VISO,

Provinciale Middenschool, Sint-Antonius)

Contact

Astrid Van de Sompel, medewerker Jeugddienst, tel. 09 269 81 35, e-

mail astrid.vandesompel@stad.gent

Ilse De Vuyst, medewerker IN-Gent vzw, tel. 09 265 78 53, e-mail ilse.devuyst@in-gent.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

Resul Tapmaz
Schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent,
tel. 09 266 51 26, e-mail: schepen.tapmaz@stad.gent

Annelies Storms
Schepen van Cultuur, Toerisme, en Evenementen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266
51 45, e-mail: schepen.storms@stad.gent

mailto:schepen.storms@stad.gent
mailto:schepen.tapmaz@stad.gent
mailto:schepen.decruynaere@stad.gent
mailto:ilse.devuyst@in-gent.be
mailto:astrid.vandesompel@stad.gent


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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