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Nieuw gebouw en kleurrijke vriendjes voor
peuters van De Boekenmolen

In de Hutsepotstraat in  Zwijnaarde is vandaag, op vrijdag 2 december 2022,

kinderdagverblijf De Boekenmolen feestelijk geopend. Binnen in de lichtrijke

ruimtes is er plaats voor 28 baby’s en peuters, buiten in de tuin duiken er enkele

opmerkelijke speelkameraden op.
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Het gloednieuwe gebouw van kinderdagverblijf De Boekenmolen is vandaag, op vrijdag 2

december, feestelijk geopend. De nieuwbouw bestaat uit lichtrijke speelruimtes aangevuld met

rustruimtes en een boekenhoekje. Op het gelijkvloers vind je de keuken, bergingen en

verzorgingszones, op de eerste verdieping zijn de personeelsruimtes en technische ruimtes

ondergebracht. Het gaat om een passiefbouw die zo weinig mogelijk energie verloren laat gaan.

Dankzij een geothermische warmtepomp, zonnepanelen, een groendak en een
gevel opgebouwd uit isolatie en steenstrips is er vier keer minder energie
nodig om het duurzame gebouw op te warmen.
— Hafsa El-Bazioui, schepen van Facilitair Management

Sinds begin november biedt het gebouw plaats aan 28 baby’s en peuters van 2 maanden tot 3

jaar. De nieuwbouw biedt twee extra plaatsen en vervangt de tijdelijke units op de site, die zes

jaar geleden geplaatst werden om de naastgelegen kleuterschool De Boekenmolen uit te kunnen

breiden tot een volwaardige basisschool.

Deze nieuwbouw naast het Zonnebloempark vervangt de tijdelijke units waarin
de kinderen verbleven en zorgt voor twee extra opvangplaatsen. De kindjes
zullen het hier zeker naar hun zin hebben.
— Evita Willaert, schepen van Onderwijs



Voor de kindjes is er ook nog een extra verrassing: de ‘squiggly friends’, enkele kleurrijke

speelkameraden. In de tuin vind je twee grote exemplaren, binnen is er een klein, verplaatsbaar

vriendje. De drie kunstwerken worden door het personeel en de kinderen intussen al

liefhebbend Hubby, Chubby en Flubby genoemd.

De Gentse designstudio Toykyo maakte de drie kunstwerken waar de kinderen
naar hartenlust onder, over én op mogen klauteren. Twee van de figuren staan
buiten en één staat binnen in het nieuwe kinderdagverblijf.
— Sami Souguir, schepen van Cultuur
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Contact voor de pers

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

wouter.boesman@stad.gent

Sofie Rédelé, kabinet schepen Willaert, gsm 0473 54 13 45, sofie.redele@stad.gent

Erik De Troyer, kabinet schepen Souguir, gsm 0473 83 00 12, erik.detroyer@stad.gent
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