SCHAARBEEK, 10 MEI 2020

Kabinet van Deborah Lorenzino
Schepen van Openbare netheid & Groene ruimtes,
Kinderen, Jeugd, Gezin, Coördinatie van stages
en Dierenwelzijn

PERSBERICHT
COVID-19: Speelse en educatieve "Kits" om kinderen bezig te houden
Op initiatief van Deborah LORENZINO, Schepen van Kinderen en Jeugd, en met de volledige steun van het
Burgemeesters- en Schepenencollege, worden er gratis speel- en onderwijskits uitgedeeld aan gezinnen in
Schaarbeek die daarom vragen, met voorrang aan gezinnen die in een moeilijke situatie verkeren. De kits
bevatten een
tal
aan activiteiten, waaronder doe-het-zelf,
koken,
kleuren,
tuinieren enzovoort, om de creativiteit en educatieve ontwikkeling van kinderen te stimuleren in deze moeilijke
periode.
"Met de sluiting van de scholen en de stopzetting van de buitenschoolse activiteiten worden de kinderen gedwongen
thuis te blijven. Om hun dagen op te fleuren en hun creativiteit te stimuleren, wilde de gemeente Schaarbeek gezinnen
die door een moeilijke periode gaan, extra ondersteunen door middel van een leuke en leerzame kit vol verschillende
activiteiten voor kinderen. Doe-het-zelf, koken, tuinieren, ... kinderen kunnen zo hun talenten verder
ontplooien en hun verbeelding de vrije loop laten", zegt Deborah Lorenzino, Schepen van Kinderen en Jeugd in
Schaarbeek.
Terwijl de inperkingsmaatregelen door de regering zijn verlengd en de school ook nog na 18 mei voor een groot aantal
leerlingen gesloten zal blijven, bevinden veel kinderen zich nu in een precaire situatie ten gevolge van
het sociaal isolement en gebrek aan activiteiten. Veel gezinnen in Schaarbeek beschikken niet over de
ruimte en mogelijkheden om hun kinderen in deze moeilijke tijd zowel emotioneel als psychologisch
te ondersteunen. Ouders hebben immers niet altijd de middelen om ervoor te zorgen dat hun kinderen hun vrije tijd
besteden aan educatieve en recreatieve bezigheden. Daarom zijn gezinnen met een laag inkomen de belangrijkste
doelgroep van dit initiatief.
De gemeente Schaarbeek heeft daarom besloten om aan gezinnen die er naar vragen gratis speel- en educatieve
pakketten uit te delen. Het doel is om het voor elk kind mogelijk te maken zich te vermaken en te blijven leren,
ondanks het sociaal isolement waarin ze zich bevinden. Door hen materiële activiteiten aan te bieden die hun
verbeelding prikkelen, dienen de kits ook te behoeden voor teveel schermtijd bij kinderen. Ten slotte hoopt de
gemeente met dit initiatief de sociale verschillen die door de huidige crisis nog meer versterkt worden te bestrijden.
"Sinds het begin van de crisis maakt de gemeente Schaarbeek zich zorgen over de meest benadeelden. Ik wilde me
daarom aansluiten bij de acties van het voedselknooppunt dat voedselpakketten en hygiënekits aan jong en
oud uitdeelt, door me rechtstreeks te richten op kinderen voor wie de dagen lang en monotoon beginnen te
worden. Aangezien het aantal kits beperkt is, zal de verdeling in de eerste plaats gereserveerd worden voor kinderen
uit meer kwetsbare gezinnen", zegt mevrouw Lorenzino.
Concreet zal het basispakket bestaan uit een tiental verschillende activiteiten rond diverse thema's (koken, tuinieren,
sport, knutselen, wetenschappelijke experimenten enzovoort). Het nodige materiaal is reeds geleverd. De
Kinderbescherming deelt
de
kits
uit op
het
gemeentehuis op
afspraak via
het
online
formulier: https://www.1030.be/fr/occupez-vos-enfants-grace-un-kit-dactivites-gratuit.
Naast de speel- en onderwijskits werd er ook een gratis en vrij toegankelijk digitaal programma met tal van online
activiteiten ontwikkeld door de Schaarbeekse Kinderdienst in samenwerking met onze partners (verenigingen die
actief zijn op het gebied van kinderen, cursusorganisatoren, scouts, ...). Deze zijn terug te vinden op de website van
de gemeente.
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