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Creatieve jongeren slepen vernieuwde Jong &
Wijs-awards in de wacht

De vernieuwde Jong & Wijs-awards zijn uitgereikt en gingen dit jaar onder meer

naar het project rolmodellenwerking, Epione en jeugdwerking Watersportbaan.

Voor het eerst waren er ook enkele poppolls waarbij jongeren konden stemmen

op onder meer hun favoriete Gentse toren, uitgaansbuurt en lekkernij.

De Jong & Wijs-awards worden uitgereikt aan personen en organisaties die zich in Gent

engageren voor kind- en jeugdvriendelijke initiatieven en zitten sinds kort in een nieuw jasje. Ze

werden op dinsdagavond 8 december 2022 uitgereikt in vier categorieën: het

Studentenstandbeeld voor groepen studenten die zich inzetten voor anderen, de Babbelbeker

voor wie oog heeft voor de mentale gezondheid van jongeren, de Ambiance-award voor wie zich

inzet binnen de speelpleinwerking, en de Projectpluim voor projecten van de Stad Gent. De

Gentse Jeugdraad deelde met de Podiumprijs tot slot ook zijn eigen Jong & Wijs-award uit.

⏲

http://persruimte.stad.gent/
https://persruimte.stad.gent/images/447560


Het Studentenstandbeeld werd gewonnen door het project rolmodellenwerking waarbij een

groep studenten langsgaat op secundaire scholen om te vertellen over hun studiekeuze,

successen en struikelblokken. Zo geven ze toekomstige studenten de steun die ze nodig hebben

om barrières weg te werken en aan een hogere studie te beginnen.

De Babbelbeker ging naar Epione. De jury was vol lof over hoe deze studenten, volledig

vrijwillig en zonder middelen, een grote nood hebben ingevuld door een chatlijn op te richten

waar studenten terechtkunnen voor een babbel. Een van de medeoprichters van Epione, Jarne

Ghijsels, werd eerder dit jaar ook verkozen tot 'Student van het Jaar'.

De Projectpluim was deze editie voor jeugdwerking Watersportbaan, een project dat samen

met jongeren uit de sociale hoogbouw vormgegeven en uitgewerkt is. Deze jeugdwerking komt

van onderuit en komt tegemoet aan een nood die al lang leeft in de buurt. De werking bereikt

elke woensdag en vrijdag een dertigtal jongeren en is in korte tijd een veilige haven geworden

waar jongeren zich kunnen ontplooien.

De Ambiance-award werd uitgereikt aan Kwetu, de speelpleinwerking die tijdens de

zomermaanden plaatsvindt in Sint-Kruis-Winkel. De Jury loofde het feit dat de jongeren alles

zelf organiseren, zonder steun van beroepskrachten.

Tot slot werd de Podiumprijs van de Gentse Jeugdraad gewonnen door de meisjeswerking

van Nieuw Gent. Twee jobstudenten hebben de meisjeswerking nieuw leven ingeblazen met

allerhande activiteiten zoals bowling, karaoke, sportactiviteiten, maar ook vormingen rond

zelfreflectie en kunst kwamen al aan bod.

De Jong & Wijs-awards tonen meer dan ooit dat jongeren ook zelf timmeren
aan een jeugdvriendelijke stad. Van studenten die zelf initiatief nemen om
medestudenten te ondersteunen op het vlak van mentaal
welzijn, over studenten die scholieren inspireren om verder te studeren tot
jongeren die zelf een jeugdhuis oprichten.
— Hafsa El-Bazioui, schepen van Jeugd

Voor het eerst werd tijdens deze editie ook gepeild naar de voorkeuren van jongeren via vijf

poppolls. Zo werd de Boekentoren verkozen tot meest wijze toren en kwam Rozebroeken als

beste zwembad uit de bus. 60% van de stemmers koos voor de Vlasmarkt als favoriete

uitgaansbuurt. Het Keizerpark werd dan weer verkozen tot tofste park en cuberdons zijn de

favoriete Gentse lekkernij van de jongeren.
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