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Tot 13.500 euro voor wie zomeractiviteit voor
kinderen of jongeren organiseert

De Stad Gent lanceert een open oproep aan Gentenaars en Gentse organisaties om

deze zomervakantie activiteiten te organiseren voor kinderen, tieners of jongeren.

Er is een budget van 282.500 euro. Projecten kunnen tot 13.500 euro krijgen,

maar ook voor 100 euro per dag kan er iets op poten worden gezet.

Operatie Beestige Zomer

Ook veel Gentse gezinnen overwegen een vakantie in eigen land of eigen stad. Daarom lanceert

de Stad Gent onder de noemer 'Operatie Beestige Zomer' een brede oproep aan iedereen die

deze zomervakantie extra activiteiten wil organiseren voor kinderen, tieners of jongeren. Er is

een budget van 282.500 euro om die Gentenaars of organisaties te ondersteunen.
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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.

'We mikken op extra activiteiten binnen het vakantieaanbod, zoals
speelpleinwerkingen en kampen, maar ook op organisatoren die actief naar de
kinderen in de wijken toegaan, met bijzondere aandacht voor kinderen en
jongeren in kwetsbare situaties. Iedereen met goeie ideeën mag die
voorleggen aan de jury.'
— Elke Decruynaere, schepen van Jeugd

Praktisch

Er zijn twee categorieën: activiteiten voor Gentse kinderen of jongeren van minimaal 1 dag en

maximaal 8 weken, en activiteiten voor Gentse kinderen of jongeren in kwetsbare situaties van

minimaal 1 maand en maximaal 6 maanden. Steun voor die laatste categorie kan enkel

aangevraagd worden door (samenwerkende) organisaties. De activiteiten moeten kunnen

doorgaan volgens de coronamaatregelen die van toepassing zijn. Een aanvraag indienen kan

vanaf vrijdag 12 juni 2020 om 12 uur.

Contact

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

mail sofie.redele@stad.gent

Marlies Denys, consulent jeugdwerk, gsm 0493 31 14 15, e-mail marlies.denys@stad.gent

Bevoegd

Voor alle informatie en voorwaarden

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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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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