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Broei maakt van loods in Nieuwland epicentrum
van Gent als Europese Jongerenhoofdstad
Gent wordt in 2024 Europese Jongerenhoofdstad. Een loods in Nieuwland wordt

het epicentrum van dat bijzonder jaar en kent met Broei nu ook een uitbater.

Broei zal er tal van workshops en activiteiten organiseren en gaat nu op zoek naar

jongeren en organisaties om de plek mee vorm te geven.

Gent wordt in 2024 een jaar lang Europese Jongerenhoofdstad. Een loods in Nieuwland wordt

dat jaar de centrale locatie, en via een open oproep ging de Stad op zoek naar een coördinator.

De jury koos uiteindelijk voor Broei, de jongerenorganisatie die enkele jaren instond voor de

tijdelijke invulling van het Geerard de Duivelsteen. De aanpassingen van de deels leegstaande

loodsen gebeuren mede met steun van het fonds tijdelijke invullingen.

Broei zal er tal van activiteiten organiseren, zoals workshops, exposities, muzikale optredens,

enzovoort. In maart 2023 start de organisatie samen met ConstructLab met de opbouw en

inrichting. De invulling loopt tot eind 2024 en focust op jongeren tussen 15 en 30 jaar.

Deze titel biedt de Stad Gent de kans om de komende jaren nog meer in te
zetten op jongerenparticipatie. Gent wil investeren in jongeren en hen de
ruimte geven om ideeën en projecten uit te werken. We maken dat heel
concreet door samen met Broei én jongeren een hotspot uit te bouwen, als
kloppend hart van Europese Jongerenhoofdstad in 2024.
— Hafsa El-Bazioui, schepen van Jeugd

Op zoek naar partners

De Stad Gent en Broei gaan nu samen op zoek naar partners, organisaties en jongeren om de

loods mee in te vullen. Wie interesse heeft, kan zich tot 30 januari 2023 inschrijven voor de

open call.
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http://persruimte.stad.gent/


Broei heeft de ervaring en expertise om samen met de Stad de loods uit te
bouwen tot dé hotspot voor Europese Jongerenhoofdstad. Daarom zijn we op
zoek naar doeners, denkers, creatievelingen die samen met ons willen
bouwen, programma maken en werken op de nieuwe locatie.
— Marie Vanderghote, coördinator Broei

Gent als Europese Jongerenhoofdstad

Gent wordt in 2024 Europese Jongerenhoofdstad met het project 'We are the City', dat is

opgebouwd rond drie thema's: vrijwilligerswerk en burgerschap bij jongeren stimuleren

(Engage), fysieke en mentale ruimte voor jongeren creëren (Empower) en bouwen aan een

warme stad waar jongeren zich veilig voelen (Care). Jongeren kunnen aansluiten bij één van de

werkgroepen die vanaf 2023 opgestart worden. Wie wil meewerken aan de programmatie van

Europese Jongerenhoofdstad, kan contact opnemen via eyc2024@stad.gent.

Contact voor de pers

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

mail wouter.boesman@stad.gent

Marie Vanderghote, coördinator Broei, gsm 0498 78 92 59, e-mail marie@broei.be

Bevoegd

Betrokken

Lees meer over de open call

Bekijk wat er in 2024 allemaal te gebeuren staat

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

Astrid De Bruycker
Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar groen, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.debruycker@stad.gent
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