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Urban Youth Games palmen 2 dagen lang
Blaarmeersen in

Gent verwelkomt straks als eerste Vlaamse stad de Urban Youth Games (UYG). Op

vrijdag 1 oktober 2021 en op vrijdag 15 oktober 2021 proberen meer dan 400

Gentse schoolkinderen verschillende sporten uit op en rond de Blaarmeersen.

⏲

http://persruimte.stad.gent/


Stichter Jacques Borlée wil met de Urban Youth Games kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar

stimuleren om vooroordelen aan de kant te schuiven en samen te sporten, te spelen en te leren.

Dit jaar worden de Urban Youth Games georganiseerd in Molenbeek, Luik en Gent. Op vrijdag 1

oktober en op vrijdag 15 oktober palmen meer dan 400 Gentse schoolkinderen de Blaarmeersen

in. Ze proberen er hockey, skateboarding, roeien, fietsen, atletiek en voetbal. Tal van

sportfederaties en vrijwilligers staan in voor de begeleiding.

De Urban Youth Games moedigen kinderen aan om nieuwe sporten te
ontdekken, plezier te maken en vriendschappen te sluiten. Als schepen van
Sport kan ik dit initiatief alleen maar toejuichen. Samen sporten leert kinderen
niet alleen het belang van bewegen, maar ook van samenleven.
— Sofie Bracke, schepen van Sport 

Online challenge en meet-and-greet

Er is ook een online challenge die zes weken loopt en waaraan alle kinderen van de Gentse

basisscholen kunnen deelnemen. Door tal van activiteiten te doen, van sport tot yoga of

tekenen, kunnen ze punten sparen waarmee ze kans maken op sportmateriaal voor hun school

of een meet-and-greet met een atleet, zoals hockeyspeler Emilie Sinia, lopers Olivia en Kevin

Borlée, judoka Toma Nikiforov of jiujitsubeoefenaar Amal Amjahid. De organisatie lanceert

bovendien elke maand een 'playbook' die leerkrachten gratis kunnen downloaden. Deze

educatieve bundels bevatten allerhande inclusieve sportactiviteiten.

Via onze Brede Schoolwerking willen we kinderen die na schooltijd minder
kansen krijgen om deel te nemen aan een hobby samen met buurtpartners en
in de scholen kennis laten maken met sport en andere activiteiten. De Urban
Youth Games sluiten hier mooi bij aan omdat ze kinderen op een unieke
locatie laten kennismaken met tal van sporten. 
— Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Praktisch

Scholen kunnen zich nog tot 11 oktober registreren voor het evenement van 15 oktober via deze

link. Meer info over het programma op de website van de UYG. Voor de challenge, die loopt tot

29 oktober, kunnen zowel leerkrachten als ouders kinderen inschrijven.

Contact

https://urbanyouthgames.org/nl/inschrijving/
https://urbanyouthgames.org/
https://dash.atlasgo.org/challenges/60c75a3d86c62b0586627651


Robby Lannoy, kabinet schepen Bracke, gsm 0499 32 79 33, e-mail robby.lannoy@stad.gent

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

mail sofie.redele@stad.gent

Bevoegd

Sofie Bracke
Schepen van Economie, Handel, Sport en Haven, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, gsm 0473
83 75 82, e-mail schepen.bracke@stad.gent

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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