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Van kickboksen tot theater: deze zomer 99 extra
jeugdactiviteiten

Na de oproep om extra zomeractiviteiten voor kinderen en jongeren te

organiseren, hebben Gentenaars en Gentse organisaties in totaal meer dan 130

voorstellen ingediend. De Stad Gent zal er daarvan 99 financieel ondersteunen.

Van kickbokslessen tot natuurkampen, een zeepkistenrace en een theaterspel, er

zit heel wat in de pijplijn.

Onderste uit de kan

Met 'Operatie Beestige Zomer' wil de Stad Gent de zomer extra leuk maken voor kinderen en

jongeren. Gentenaars en Gentse organisaties konden ideeën voorstellen in 2 categorieën. De

eerste categorie zijn activiteiten van één of enkele zomerdagen, toegankelijk voor alle kinderen

of jongeren, georganiseerd door zowel individuele Gentenaars als organisaties. In deze

categorie kwamen 85 voorstellen, waarvan er 58 werden weerhouden omdat ze aan de criteria

voldoen.
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Een tweede categorie zijn initiatieven voor Gentse kinderen, tieners en/of jongeren in

kwetsbare situaties, alleen georganiseerd door organisaties. Deze activiteiten duren over het

algemeen langer en krijgen een meer intensieve begeleiding. Van de 50 ingediende projecten

werden er 41 goedgekeurd.

'De Stad Gent staat duidelijk niet alleen in haar motivatie om van deze zomer
een topvakantie te maken. We zijn in de wolken met zoveel creatieve en
kwalitatieve voorstellen. Fantastisch om te zien dat zowel Gentenaars als
organisaties het onderste uit de kan halen om de Gentse jeugd de zomer van
hun leven te laten beleven.' 
— Elke Decruynaere, schepen van Jeugd

Voor elk wat wils

De goedgekeurde projecten zijn erg divers, zijn verspreid over de Gentse wijken (van

Zwijnaarde tot Wondelgem) en bedoeld voor zowel kleuters, kinderen als jongeren. Naast extra

activiteiten voor een aantal gekende jeugdwerkingen kwamen ook heel wat nieuwe ideeën naar

boven.

Van koken, zingen, musiceren, sporten tot skaten, er is voor elk wat wils. De Gentse jeugd zal

onder andere kunnen leren kickboksen in Sluizeken-Tolhuis-Ham onder begeleiding van

Kubat's Gym, meedoen met activiteiten van de nieuwe jeugdhuiswerking de Bijenkorf in de

Brugse Poort of gebruikmaken van een muziekstudio in de Meubelfabriek met professionele

ondersteuning van Masala. In de wijk Dampoort start een nieuwe meisjeswerking en in de Sint-

Bernadettewijk en Rabotwijk vinden er verschillende workshops en activiteiten plaats.

Aan de Watersportbaan komt een deelwerking van de KAA Gent Foundation. In Sint-

Amandsberg leren jongeren oorbellen leren maken. De Kopergieterij gaat met mobiel theater

aan de slag in het Rabot, de Gentse Spruiten nodigen de allerkleinsten uit in het park, JNM

trekt op natuurkamp in Mariakerke, Een Hart voor Vluchtelingen organiseert

ontdekkingstochten voor kinderen in de Machariuswijk, en in Zwijnaarde zorgt de Gezinsbond

voor een creatief aanbod.

Het volledige aanbod is vanaf volgende week te vinden op de stadswebsite. Een overzicht vind je

hieronder.

Een overzicht van alle activiteiten (categorie 1) per wijk

https://stad.gent/nl/kinderen/nieuws-evenementen/zomervakantie-2020
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/62000/documents/42524-1593688202-20200701_DO_Lijst%20pers%20cat%201bis-e11210.pdf


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.

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
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Een overzicht van alle activiteiten (categorie 2) per wijk

107634

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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