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Mekkerland vindt nieuwe stek in Mariakerke

Kinderboerderij Mekkerland verhuist van de Lübecksite naar een nieuwe locatie.
Sinds begin november bouwt Mekkerland aan een nieuw verhaal in de achtertuin
van Woonzorgcentrum Zuiderlicht in Mariakerke. De kinderboerderij heropent in
de lente van 2020.
Mekkerland werd in 2017 door de Gentenaars geselecteerd als een van de 17 projecten die
dankzij het burgerbudget konden opstarten. In 2018 werd op de Lübecksite aan de Afrikalaan
een diervriendelijke kinderboerderij opgericht: er wordt niet gekweekt, geslacht of gemolken.
De groene plek op fiets- of wandelafstand van het stadscentrum bleek een schot in de roos.
Aangezien de tijdelijke invulling van de Lübecksite eind 2019 ten einde loopt, was Mekkerland
al een tijd op zoek naar een nieuwe locatie. Samen met de Stad Gent werd een geschikte site
gevonden, de grote achtertuin van Woonzorgcentrum Zuiderlicht in de Zuidbroek. Daar zal
Mekkerland voor minstens vijf jaar een nieuwe werking uitbouwen op een oppervlakte van één
hectare.

'Het was van in het begin duidelijk dat de Lübecksite aan de Afrikalaan een
tijdelijke plek was. We hopen op onze nieuwe locatie in Mariakerke veel
enthousiaste vrijwilligers te vinden die willen meehelpen om er samen een
prachtige plek van te maken.'
— Stefanie Cottenier, coördinator Mekkerland

Mekkerland zal op de nieuwe locatie samenwerken met Zwerfgoed vzw en Woonzorgcentrum
Zuiderlicht. Jongeren die nood hebben aan een time-out en bewoners van het
woonzorgcentrum zullen samen voor de dieren zorgen.

Over Zuiderlicht
Zuiderlicht is een van de vijf woonzorgcentra van de Stad Gent. Zuiderlicht opende in oktober
2018 de deuren en ligt in het groene en rustige Mariakerke. Het woonzorgcentrum biedt naast
reguliere zorg ook gespecialiseerde zorg aan een aantal specifieke doelgroepen: ouderen met
een gestabiliseerde psychische kwetsbaarheid, personen met jongdementie en ouderen met een
verstandelijke beperking.

'Met de komst van het ‘jong geweld’ van Mekkerland en Zwerfgoed wordt
Zuiderlicht meer dan ooit een ontmoetingsplaats waar jong en oud elkaar vindt,
en waar kwetsbare groepen samen sterker worden. De bewoners kijken ernaar
uit om te werken in de tuin en contact te hebben met de dieren.'
— Rudy Coddens, schepen van Sociaal beleid en Seniorenbeleid

Over Zwerfgoed
Zwerfgoed vzw is een vrijwilligersorganisatie die al tien jaar bestaat. Bij Zwerfgoed kunnen
jongeren tijdelijk terecht wanneer het (op school) even niet meer gaat. Het time-out traject is
gericht op zinvolle dagbesteding en activiteiten. Ook volwassenen die (tijdelijk) geen plek
vinden op de arbeidsmarkt kunnen terecht bij Zwerfgoed.

'De stad maken we samen. De samenwerking tussen dit initiatief van burgers,
een vrijwilligersorganisatie en een overheidsvoorziening is veelbelovend. Ze
hebben elk apart al veel te bieden, wanneer ze elkaar vinden wordt dit een
geweldige win-win.'
— Astrid De Bruycker, schepen van Participatie, Welzijn en Buurtwerk

Over Mekkerland
Mekkerland wil als diervriendelijke boerderij de voeling met de natuur en met dieren vergroten
bij kinderen. Via het verzorgen van de dieren wordt gewerkt rond zelfvertrouwen en het
ontdekken van talenten. Dat geldt ook voor de vrijwilligers die de dieren verzorgen en de
kinderen begeleiden. Bij Mekkerland kunnen ze in alle rust werken op hun eigen tempo.
Contact
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e-mail laurens.teerlinck@stad.gent
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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 261.000 inwoners en 78.400 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. Meer info via www.stad.gent.
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