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Kinderboerderij Mekkerland opent op nieuwe
plek met tal van activiteiten

Kinderboerderij Mekkerland opent op zaterdag 4 juli 2020 de deuren op een

nieuwe locatie. In de achtertuin van Woonzorgcentrum Zuiderlicht in Mariakerke

kunnen bezoekers tot eind september 3 namiddagen per week terecht om zich te

ontspannen en te genieten van de dieren.

De heropening van de diervriendelijke kinderboerderij liep omwille van corona wat vertraging

op, maar vanaf zaterdag 4 juli is iedereen welkom in de ruime achtertuin van

Woonzorgcentrum Zuiderlicht (Zuidbroek 8, Mariakerke) op woensdag, zaterdag en zondag van

14 tot 18 uur.
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Het basisidee bleef ongewijzigd: in Mekkerland wordt niet gekweekt, geslacht of gemolken.

Dieren worden er met aandacht verzorgd, ook door kinderen, jongeren, buurtbewoners en

ouderen die in het woonzorgcentrum verblijven. Naast schapen, geiten, kippen en konijnen

vind je ook een koffiebar en speeltuin op de site. De toegang is gratis.

'We willen naast een diervriendelijke boerderij ook een buurtvriendelijke
boerderij zijn. Alle buurtbewoners zijn van harte welkom om ons team te
vervoegen.'
— Stefanie Cottenier, coördinator Mekkerland

Zomerplannen

In juli en augustus organiseert vzw das Kunst elke zondag een gratis speels en artistiek

experiment met de bouwspeelplaats. Er vinden in de zomer ook kampjes en workshops plaats,

georganiseerd door das Kunst en Mekkerland. Vzw Zwerfgoed, die time-outprojecten leidt met

jongeren en in dezelfde straat gevestigd is, staat  in voor het groenonderhoud van het terrein.

Mekkerland in Mariakerke wordt gerealiseerd via een subsidie voor tijdelijke invulling, en kan

zeker nog tot 2025 jaar terecht in de tuin van Zuiderlicht. De werking draait volledig op

vrijwilligers. Het project ontstond in 2017 op de Lübecksite dankzij middelen uit het

burgerbudget.  

'Het burgerbudget stopte in 2018, maar heel wat projecten lopen verder en
zorgen tot op vandaag voor een extra dynamiek in de stad. Het is prachtig om
te zien dat initiatieven zoals Mekkerland zich heruitvinden en een doorstart
maken. De kinderen uit de buurt én de ouderen van Zuiderlicht genieten mee.'
— Astrid De Bruycker, schepen van Participatie en Buurtwerk

Informatie

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

mail laurens.teerlinck@stad.gent

Stefanie Cottenier, coördinator Mekkerland, e-mail stefanie@mekkerland.be

Alle informatie over Mekkerland
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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.

Bevoegd

Betrokken

Astrid De Bruycker
Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar groen, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.debruycker@stad.gent

Rudy Coddens
Schepen van Sociaal Beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en
Financiën, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail
schepen.coddens@stad.gent

Annelies Storms
Schepen van Feesten en Evenementen, Facility Management, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.storms@stad.gent
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