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Dag van de Jeugdbeweging in teken van
psychisch welzijn bij jongeren

Liefst 10.000 jongeren uit Gentse jeugdbewegingen vieren op vrijdag 18 oktober

2019 de Dag van de Jeugdbeweging in het Coyendanspark. Dit jaar vraagt het

jeugdwerk aandacht voor het psychisch welzijn van jongeren.

Ook het Fonds Ga voor Geluk, dat ijvert voor  de preventie van depressie en suïcide bij Vlaamse

jongeren, en Warme William tekenen present in het Coyendanspark. Warme William is de

mascotte van het samenwerkingsverband tussen de Stad Gent en tal van partners om het

mentaal welbevinden en de veerkracht van kinderen en jongeren te versterken. Psychisch

welzijn is een thema dat veel jongeren nauw aan het hart ligt en ook in de jeugdbewegingen

wordt hier bij stilgestaan. Een jeugdbeweging kan zo nog meer de plek zijn waar jongeren zich

thuis voelen. Ook de mensen van Joetz vzw zullen met hun campagne #WhatThePok aanwezig

zijn om jongeren op een ludieke manier over de gevaren van stress te vertellen.

⏲

http://www.gavoorgeluk.be/
https://persruimte.stad.gent/165620-kick-off-van-de-campagne-word-warme-william-in-gent
https://www.joetz.be/pages/default.aspx
http://www.whatthepok.be/


'Wekelijks trekken 10.000 kinderen en jongeren naar onze Gentse
jeugdbewegingen. Het jeugdwerk brengt niet alleen kinderen en jongeren
samen, maar smeedt ook banden tussen ouders en versterkt de contacten in
de buurt. Door tijdens de Dag van de Jeugdbeweging aandacht te vragen voor
het psychisch welzijn van jongeren, wil het jeugdwerk nog meer zorgen voor
een warme plek voor iedereen.'
— Elke Decruynaere, schepen van Jeugd

Programma

Op de Dag van de Jeugdbeweging staan tal van activiteiten op het programma. In het

Coyendanspark kunnen Gentse leden en leid(st)ers hun lievelingsliedjes aanvragen bij de

Radio-Caravan en de benen losgooien tijdens de Minifuif voor Maxipret. Een liveband zorgt

tussendoor voor nog meer ambiance. Jongeren kunnen zich uitleven op het springkasteel of

elkaar uitdagen in massaspelen.

Lokale leveranciers

Voor de editie van 2019 wordt sterk ingezet op lokale samenwerking. Ohne, de verpakkingsloze

winkel, zorgt voor appels als vieruurtje en Robinetto, leverancier van herbruikbare bekers, zorgt

ervoor dat leden en leid(st)ers hun dorst kunnen lessen met verse frisdrank.

https://persruimte.stad.gent/images/335750


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.

Dit feest is een samenwerking tussen Chiro, FOS Open Scouting, IJD, JNM, KSA, Scouts en

Gidsen Vlaanderen en de Gentse Jeugddienst.

Contact

Sofie Rédelé, kabinetschef schepen Decruynaere, gsm 0473 54 13 45, e-

mail sofie.redele@stad.gent

Ine Van Nuffel, consulente jeugdbewegingen, gsm 0472 34 47 62, e-mail

ine.vannuffel@stad.gent

Bevoegd

Voor meer informatie over de Dag van de Jeugdbeweging in Gent

Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid, Outreachend Werk en Jeugd, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, e-mail schepen.decruynaere@stad.gent
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