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Extra investeringen in jeugdwerk en vrije tijd in
Gentse wijken

Na een open oproep krijgen 29 Gentse organisaties in het jeugdwelzijnswerk

subsidies om meer jeugdwerkers in te zetten en projecten te organiseren voor

kinderen en jongeren in kwetsbare situaties. Zo komt er een nieuw jeugdhuis aan

de Zuid.

Van Rabot tot Gentbrugge
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http://persruimte.stad.gent/


Het stadsbestuur investeert voortaan jaarlijks 1,1 miljoen euro extra in het jeugdwelzijnswerk.

De Stad Gent lanceerde in 2020 een open oproep om het grootste deel van dat budget toe te

kennen. Verschillende jury’s beslisten uiteindelijk over de dossiers en selecteerden 29

organisaties. De steun focust op projecten in de Brugse Poort, het Rabot, Scheldeoord, Zuid en

Gentbrugge.

We hebben ook gekozen om nieuwe, kleine organisaties de kans te geven om
hun werking te professionaliseren, en dat zal de Gentse jeugd absoluut ten
goede komen. Dankzij de open oproep konden we een mooie puzzel maken
die heel wat impact zal hebben bij de Gentse jeugd.
— Elke Decruynaere, schepen van Jeugd

Duurzame projecten

Heel wat geselecteerde projecten mikken op de lange termijn. Zo zet vzw Jong in Scheldeoord

een extra jeugdwelzijnswerker in die jeugdhuis Wolters nieuw leven zal inblazen. Jeugdhuis

Pöskuder start in jongerencentrum Waas in de Land van Waaslaan een nieuwe meisjeswerking,

en de KAA Gent Foundation en Circusplaneet zorgen voor extra vrijetijdsaanbod aan de

Watersportbaan.

Vzw Lejo zal met de steun van de Stad tienerouders extra hulp aanbieden, en Habbekrats zal

aan de Zuid een nieuw jeugdhuis uitbaten. Bij Overkop richten ze zich op de stijgende vragen

rond mentaal welbevinden van kinderen, tieners en jongeren. Verder wordt extra ingezet op

mobiel jeugdwerk en jongeren actief opzoeken in parken en op pleinen.

Ook de organisaties Ghent Basketball, Averroes, Vroem Vroem, Futsal Besiktas, Maanobota

Collective, JH De Plataan, Al Istiqama, Özburun, Rede, Ergenekon, Minus One, Jes, De

Toekomstacademie, Sportaround, Masala, Asgaard, Girls Go Boom, Jong Gent in Actie,

Jeugdhuis Nieuw Gent, Bloemenstad, Habbekrats, Kapow, Larf! & Kwame, Amaro Kher en

Enderün ontvangen financiële steun. De Stad Gent werft een coach aan om de nieuwe

organisaties te ondersteunen in hun opdracht.



Contact

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

mail sofie.redele@stad.gent

Bevoegd

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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