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Geheugenkoor Noebliepa wint wedstrijd 'Jong
en oud in Gent'

Het geheugenkoor Noebliepa van woonzorgcentrum Sint-Coleta, dat bestaat uit

personen met dementie, hun mantelzorgers en lagereschoolkinderen, wint dit

jaar de wedstrijd 'Jong en oud in Gent'. De tweede prijs gaat naar de Zorgmiertuin

in Drongen, de derde prijs is voor 't Spelleke van Ramen en Muis van

woonzorgcampus Ramen en Poel.
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De jaarlijkse wedstrijd 'Jong en oud in Gent' van de Stad Gent beloont initiatieven die jong en

oud samenbrengen. Een jury van jongeren en ouderen selecteert de drie winnaars. De eerste

prijs, goed voor 750 euro, is dit jaar voor het geheugenkoor Noebliepa van woonzorgcentrum

Sint-Coleta in de Sint-Coletastraat.

Noebliepa bestaat uit personen met dementie, mantelzorgers en leerlingen van basisschool

Sint-Paulus aan de Ottergemsesteenweg. Ze komen elke twee weken op dinsdagnamiddag

samen om een uur lang liedjes te zingen in de voormalige Sint-Coletakerk. Op hun repertoire

staan al een 80-tal liedjes, met favorieten zoals De Marie-Louise van Bart Kaëll en Vrolijke

vrienden van Nonkel Bob. Het koor zal de geldprijs gebruiken voor de organisatie van een grote

'sing along' met familie en sympathisanten.

We hechten veel belang aan initiatieven die jong en oud samenbrengen.
Omdat dit voor wederzijds begrip zorgt, omdat jong en oud van mekaar
kunnen leren, maar ook omdat het onverwacht boeiend en plezant kan zijn.
Met de wedstrijd zetten we ‘wijze’ samenwerkingen en ontmoetingen in de
kijker, met de prijzen breien de initiatiefnemers een vervolg aan hun project.
— Rudy Coddens, schepen van Seniorenbeleid

Er wordt veel gesproken over het belang van het overbruggen van een
(generatie-) kloof. Spreken is belangrijk maar samen dingen doen ook. En dat
maakt onze stad zo mooi, het feit dat jong en oud zich vaak vrijwillig
engageren in warme projecten voor de samenleving.
— Hafsa El-Bazioui, schepen van Jeugd

De Zorgmiertuin

De tweede prijs, goed voor 500 euro, gaat naar de Zorgmiertuin, een generatietuin aan

basisschool Sint-Paulus in Drongen die begin 2022 is opgestart met steun van het wijkbudget.

De schoolkinderen onderhouden samen met ouders, grootouders en buurtbewoners de tuin om

daarna alles samen te oogsten en uit te delen in de buurt of te verkopen.

't Spelleke van Ramen en Muis



De derde prijs, van 250 euro, is voor 't Spelleke van Ramen en Muis, een initiatief van de

bewoners van woonzorgcampus Ramen en Poel. De kinderen van het kinderdagverblijf 'Sophie

De Woelmuis' komen maandelijks naar de bibliotheek van het woonzorgcentrum om er samen

met de bewoners al spelend, zingend, dansend en knutselend de namiddag door te brengen.

Contact voor pers

Bie Hinnekint, Team Leeftijdsvriendelijk Gent, gsm 0476 99 99 72, bie.hinnekint@stad.gent

Daan Nelen, kabinet schepen Coddens, gsm 0479 31 22 51, daan.nelen@stad.gent

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

wouter.boesman@stad.gent

Bevoegd

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

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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