
 28 februari 2020, 12:00 (CET)

Voorstelling game rond Gentse sociale
organisaties 'Hotspot' op dinsdag 3 maart 2020
om 11 uur
Beste lezer

Graag nodigen we je uit op de feestelijke kick-off van 'Hotspot' op dinsdag 3 maart 2020 om 11

uur in OverKop, het Gentse huis voor jongeren (Drabstraat 18). Het is een zogenaamde 'serious

game', een spel met een ander primair doel dan puur vermaak. Hotspot werd ontwikkeld door

vzw JES in opdracht van Warme Stad Gent om jongeren te begeleiden naar de juiste hulp.

Met Hotspot maken jongeren van 14 jaar of ouder spelenderwijs kennis met Gentse sociale

organisaties. Ze komen te weten waar ze terechtkunnen met vragen over bijvoorbeeld

verslaving, relaties en seks, stress, angst, verdriet of eenzaamheid, maar ook waar ze inspiratie

kunnen opdoen voor vrijetijdsbesteding. Door het spel te spelen worden taboeonderwerpen

bovendien bespreekbaar gemaakt.

Het spel kan enkel gespeeld worden in het Gentse OverKop-huis. Zo wordt alvast de drempel

naar het huis voor jongeren verlaagd. OverKop is een plek waar jongeren samenkomen,

workshops volgen en ook persoonlijke hulp kunnen krijgen.

Programma

⏲



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.

11 uur: welkomstwoord door schepen Rudy Coddens en schepen Elke Decruynaere

11.10 uur: toelichting ‘over veerkracht’ door OverKop en Warme Stad Gent

11.20 uur: spelbedenker vzw JES geeft uitleg over Hotspot

11.30 tot 13 uur: toonmoment en infobar voor geïnteresseerde leerkrachten en jeugdwerkers

Je bent van harte welkom.

Met vriendelijke groeten

Dienst Communicatie Stad Gent

Contact

Laurens Teerlinck, kabinet schepen Coddens, gsm 0484 68 12 59, e-

mail laurens.teerlinck@stad.gent

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

mail sofie.redele@stad.gent

Sara Symoens, Dienst Welzijn en Gelijke Kansen, gsm 0486 29 88 02, e-mail

sara.symoens@stad.gent
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