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Foorkramers in de bloemetjes gezet voor
organisatie 'prikkelarme dag' op donderdag 4
april 2019 om 13.30 uur
Beste lezer

Graag nodigen we u uit op de prikkelarme dag op de Gentse Halfvastenfoor, op donderdag 4

april 2019 om 13.30 uur, op het Sint-Pietersplein ter hoogte van attractie Take Off (draaimolen

met bewegend platform, in het midden van het plein). De Stad Gent en de Gentse

Reynaertschool zullen de foorkramers bedanken voor hun inspanningen.

De 'prikkelarme dag' is al sinds 2015 een traditie op de Halfvastenfoor. Van 14 tot 18 uur zijn er

minder lichtflitsen en wordt het geluid van de attracties gedempt, zodat ook mensen met

autisme, epilepsie, of eender wie snel overprikkeld raakt, zich kunnen uitleven. Tegelijk

organiseren de Stad Gent en de foorkramers een namiddag voor kinderen en volwassenen met

een verstandelijke beperking. Een 1.000-tal kinderen en volwassenen (inclusief begeleiders) die

in een Gentse school of organisatie, home of dagcentrum verblijven, kunnen zo samen met hun

begeleiders gratis van een prikkelarme foor genieten. De groepen passeren nadien ook even aan

het oliebollenkraam, waar ze smullen van een laatste traktatie van de forains.
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'De foor is een totaalspektakel met een enorme aantrekkingskracht op heel
veel verschillende Gentenaars. Omwille van de vele en sterke
omgevingsprikkels is een bezoek echter niet voor iedereen evident. In Gent
maken we er een punt van om onze feesten en evenementen zo toegankelijk
mogelijk te maken. Dankzij de inspanningen van de foorkramers voor deze
prikkelarme dag, lukt dat ook voor de Halfvastenfoor.'
— Astrid De Bruycker, schepen van Welzijn en Gelijke Kansen

'Dikke merci aan de forains, want dankzij deze actie kunnen ook mensen met
een beperking de magie ontdekken van de foor. Ook voor mensen die het niet
te breed hebben, doen de foorkramers elk jaar een speciale actie zodat ook zij
hun dagelijkse zorgen kunnen vergeten op de vele attracties. Op die manier
vervult de Halfvastenfoor een belangrijke sociale functie.'
— Sofie Bracke, schepen bevoegd voor Markten en Foren 

De Reynaertschool in Oostakker maakt al jaren gebruik van dit gratis aanbod. De Stad Gent wil

samen met de begeleiders en de leerlingen van de school de foorkramers danken voor de

inspanningen die ze elk jaar doen om de leerlingen een fantastische namiddag te bezorgen.

'Onze leerlingen kijken elk jaar heel erg uit naar deze dag. Ze kunnen zich
ongeremd uitleven en genieten daar ook van. Sommigen onder hen komen uit
een kansarm gezin en krijgen niet zo snel de kans om een kermisattractie te
bezoeken. Wij willen de stad en de foorreizigers op deze dag dan ook
bedanken voor hun inspanningen.'
— Mario Wauters, leerkracht in de Reynaertschool

Programma

13.30 uur: woordje door schepen Astrid De Bruycker en schepen Sofie Bracke

13.40 uur: dankwoord van Mario Wauters, leerkracht op de Reynaertschool (buitengewoon

secundair onderwijs OV2)

13.50 uur: leerlingen en hun begeleiders overhandigen een persoonlijk cadeautje aan de

foorkramers
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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.

Alexander Delplace, Dienst Welzijn en Gelijke Kansen, gsm 0497 46 72 57, e-mail

alexander.delplace@stad.gent

Heidi Rogiest, Dienst Markten en Foren, gsm 0479 79 56 59, e-mail heidi.rogiest@stad.gent

Laurens Teerlinck, kabinet schepen Astrid De Bruycker, gsm 0484 68 12 59, e-

mail laurens.teerlinck@stad.gent

Mario Wauters, leerkracht op de Reynaertschool, gsm 0478 76 59 52, e-mail

mariowauters@telenet.be

Bevoegd

Sofie Bracke
Schepen van Economie, Handel, Sport en Haven, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, gsm 0473 83
75 82, e-mail schepen.bracke@stad.gent

Astrid De Bruycker
Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar groen, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail astrid.debruycker@stad.gent
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