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45 jongeren draaien dagje mee bij Stad Gent:
van landmeter tot kabinetsmedewerker

Op donderdag 17 oktober 2019 gaan 45 middelbare scholieren een dag aan de slag

bij de Stad Gent tijdens 'Youca Action Day'. Daarmee is de Stad Gent de grootste

deelnemer van de provincie Oost-Vlaanderen. Het loon dat de jongeren die dag

verdienen, schenken ze aan een goed doel.

Tijdens de jaarlijkse 'Youca Action Day' gaan middelbare scholieren niet naar school, maar

steken ze de handen uit de mouwen bij allerlei organisaties en bedrijven. Het loon dat ze

daarmee verdienen, 55 euro per leerling per dag, schenken ze aan een goed doel. Dit jaar is dat

een project dat jongeren in Guinee helpt om een eigen zaak op te starten. De jongeren bij de

Stad Gent verdienen samen alvast 2.475 euro voor dat project.

Kabinetsmedewerker voor een dag
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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

De jongeren voeren de meest uiteenlopende jobs uit bij de Stad Gent: van kinderbegeleider tot

animator voor senioren, van loodgieter tot landmeter, van kok tot natuurgids. Twee jongeren

draaien zelfs een dag mee als kabinetsmedewerker bij schepen van Jeugd Elke Decruynaere.

'Via Youca Action Day steunt de Stad Gent jonge ondernemers in Guinee én
proeven 45 jongeren van een job bij onze diensten. Als werkgever doet de
Stad Gent hier graag aan mee.' 
— Bram Van Braeckevelt, schepen van Personeel

Live op Instagram

Als kers op de taart neemt Youca'er Sander De Win (16 jaar) het Instagram-account van de Stad

Gent over.Hij trekt er als een echte bedrijfsjournalist op uit om foto's en verhalen te sprokkelen

bij enkele andere Youca-deelnemers. Je kunt zijn belevenissen de hele dag volgen op

instagram.com/stadgent.

Contact

Niels Deruytter, projectverantwoordelijke, gsm 0475 37 96 49, e-mail

niels.deruytter@ocmw.gent

Joris Wauters, kabinet schepen Bram Van Braeckevelt, gsm 0498 28 70 23, e-

mail joris.wauters@stad.gent

Bevoegd

Bezoek de website van Youca

Bram Van Braeckevelt
Schepen van Personeel, Werk en Sociale Economie, Openbare Netheid en Toerisme, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 40, e-mail bram.vanbraeckevelt@stad.gent
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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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