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'Jong & Wijs' in nieuw jasje: vier awards en
wisselende thema's

De Jong & Wijs-prijs van de Stad Gent zit in een nieuw jasje. De tweejaarlijkse

prijs heet voortaan de Jong & Wijs-awards en wordt uitgereikt in vier categorieën

die elke editie anders zijn. Gentenaars kunnen tot 21 oktober hun favorieten

nomineren. De prijzen worden uitgereikt op 8 december.

De nieuwe Jong & Wijs-awards worden tweejaarlijks uitgereikt aan personen en organisaties

die zich in Gent engageren voor kind- en jeugdvriendelijke initiatieven. Er wordt voortaan

gewerkt met wisselende thema's. Dit jaar worden er vier awards uitgereikt. De Babbelbeker

voor wie oog heeft voor de mentale gezondheid van jongeren, het Studentenstandbeeld voor

groepen studenten die zich inzetten voor anderen, de Ambiance-award voor wie zich inzet in de

speelpleinwerking, en tot slot de Projectpluim voor projecten van de Stad Gent, al dan niet in

samenwerking met het middenveld.
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Gent heeft een sterk, geëngageerd en kritisch middenveld. Zij houden ons
alert en helpen mee het kind- en jeugdvriendelijk beleid uit te tekenen. Dit
beleid raakt verschillende sectoren. Met de Jong & Wijs-awards zetten we dat
extra in de verf.
— Hafsa El-Bazioui, schepen van Jeugd

Gentenaars kunnen hun eigen project of dat van anderen nomineren voor 21 oktober 2022 via

de stadswebsite. Per thema kiest een onafhankelijke jury de winnaar. De prijzen worden

uitgereikt op 8 december 2022. Er is geen geldprijs, maar de winnaars krijgen een

geschenkenpakket. Tijdens de ceremonie wordt ook de Podiumprijs uitgereikt door de Gentse

Jeugdraad aan zij die het jeugdbeleid positief beïnvloed hebben.

Contact voor pers

Wouter Boesman, kabinet schepen El-Bazioui, gsm 0477 63 99 52, e-

mail wouter.boesman@stad.gent

Bevoegd

Hafsa El-Bazioui
Schepen van Personeel, Jeugd, Facilitair Management en Internationale Solidariteit; stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 40, e-mail schepen.elbazioui@stad.gent
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