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Publicatie 'Jong in Gent', een greep uit 181
acties voor een kind- en jeugdvriendelijke stad

In de publicatie 'Jong in Gent' brengt de Stad Gent een overzicht van de

verwezenlijkingen en de uitdagingen om van Gent een kindvriendelijke stad te

maken. In 2013 sprak Gent de ambitie uit om de meest kind- en jeugdvriendelijke

stad van Vlaanderen te worden. Een ambitieuze doelstelling waarmee het

stadsbestuur en de vele partners in Gent de afgelopen jaren aan de slag gingen.

Met een mix van interviews, reflecties van experten en in het oog springende projecten biedt de

publicatie de Gentenaar een unieke en frisse inkijk in dit verhaal en de vele verwezenlijkingen

op het terrein.
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'In 2013 schreef de Stad voor het eerst de doelstelling kindvriendelijke stad in
haar missie. Hoe ver staan we zes jaar later en waar ligt nog werk op de
plank? Met deze publicatie delen we goede praktijken, kijken we kritisch in de
spiegel, staan open voor feedback en hopen we vooral ook andere steden,
gemeenten en toekomstige bestuurders te inspireren.'
— Elke Decruynaere, schepen van jeugd

Realisaties

Gent kind- en jeugdvriendelijke stad is een verhaal van veel zichtbare veranderingen zoals

nieuwe speelterreinen, groene en avontuurlijke speelplaatsen maar evengoed van minder

zichtbare projecten zoals de intensieve begeleiding van jonge vluchtelingen, de uitbreiding van

de brugfiguren in Gentse scholen en de ondersteuning van jongeren op zoek naar werk.

'Wat het verhaal van Gent, kind- en jeugdvriendelijke stad zo bijzonder maakt
is dat iedereen mee aan de kar trekt. Stadsdiensten, OCMW, politici, allemaal
zijn ze overtuigd van de centrale plaats die kinderen en jongeren in onze
samenleving verdienen.'
— Tina Van Acker, kindersecretaris Stad Gent

Het boek bevat reflecties van:

Guy Redig, professor jeugd(werk)beleid VUB

Sven De Visscher, lector sociaal werk Hogeschool Gent

Eva Vandevivere, regisseur kinderarmoede OCMW Gent

Dienst Werk, Stad Gent

 

Het boek bevat interviews met:

Véronique Van Damme, brugfiguur basisschool Sint-Gregoriuscollege

Griet De Wachter (JES Gent) en Hafi Benettoumi (vzw Jong)

Chems-Eddine El Backani en Mehmet San (leerlingen aan het Hoger Technisch Instituut

Sint-Antonius en winnaars van de Jong en Wijs prijs 2017)

Mohamed Benhaddou (vzw Averroes)

Seppe De Pauw (ambassadeur Gent kind- en jeugdvriendelijke stad, mede-oprichter Bebo)



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.

De publicatie is online beschikbaar via de website Jong en Wijs of kan opgevraagd worden via

de kindersecretaris van Gent.

Contact

Tina Van Acker, kindersecretaris Gent, gsm 0471 33 19 51, 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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