- Persbericht -

#buitenbabys veroveren
Antwerpen en Gent
Heb je ze al opgemerkt in Gent of Antwerpen? De #buitenbabys van Kind en Gezin. Deze
afbeeldingen op gevels tonen baby’s en peuters die buiten spelen. Streetart die opvalt! Al was
het maar omdat je vandaag niet veel jonge kinderen buiten ziet spelen. Terwijl buiten spelen
leuk, goed én gezond is. Met de buitenbaby’s wil Kind en Gezin zowel ouders als kinderopvang
daarvan bewustmaken. Kortom: Kind en Gezin wil meer baby’s buiten.

Een breng- en haalbaby mist speelkansen

Meer baby’s op straat

Van de voordeur tot de autodeur, van de autodeur tot de ingang
van de kinderopvang: voor veel kleine kinderen zijn dat de enige
momenten van de weekdag om de buitenwereld te ontdekken.
Laat staan dat ze overdag buiten spelen. Zo worden deze brengen haalbaby’s echte binnenbaby’s.

Buiten spelen zou de gewoonste zaak van de wereld moeten zijn.
Toch is het dat vandaag niet, zeker niet op straat. Steeds meer
ouders kiezen om buiten te spelen in een ‘veilige omgeving’, zoals
de eigen tuin. Dat is een prima plek, maar er zijn nog zoveel meer
plekken waar het kan, ook de straat.

Hoe komt dat toch? Kind en Gezin ging op zoek naar de redenen
waarom we kinderen wel of niet laten buiten spelen. Want kinderen
die niet of maar weinig buiten spelen, missen veel kansen.
Buiten spelen, dat is immers volop ontdekken en
verwonderd raken. Dat is, nog meer dan binnen,
je amuseren, met al je zintuigen. Of het nu een
baby is die blij wordt van de frisse bries in zijn gezicht
of een peuter die ontdekt dat gras niet zo lekker is,
buiten spelen is leuk.

Een kind op straat vraagt meer begeleiding en aandacht dan thuis
in de zandbak, maar laat ons van straten, pleinen en parken geen
verboden gebied maken. Want wie op straat speelt, ontdekt zijn
buurt en raakt vertrouwd met de omgeving.

Natuurlijk is het ook gezond en goed voor
de ontwikkeling. Wie buiten speelt,
beweegt meer en wordt minder
vaak ziek.

#buitenbabys geven het voorbeeld
in twee steden
Kind en Gezin zet alvast opvallende streetart in om buiten
spelen te promoten. Maar liefst 100 #buitenbabys veroveren
speels de straten van Gent en Antwerpen.
Genste schepen Elke Decruynaere is enthousiast: “Dit
sluit mooi aan op onze Jong & Wijze Maand, in april. Onder het
motto ’Durf eens wat in de Stad’ laat Gent kinderen en jongeren
een maand lang de publieke ruimte inpalmen. Want een
kindvriendelijke stad beperkt zich niet tot genoeg speelpleinen.
De hele stad is -ook- van onze jeugd. En waarom ook niet
van de allerkleinsten? Steeds vaker gaan ze in de opvang
op uitstap en spelen ze buiten. Wij zijn dus een partner van
Kind en Gezin.”
De Antwerpse schepen voor kinderopvang Nabilla Ait
Daoud onderlijnt de noodzaak en de voordelen van
buiten spelen: “Het is belangrijk om de wereld te leren
kennen en een unieke kans om die wereld echt te beleven.
Opgroeien in een stad is leuk, ook al is het soms wat zoeken
naar groene plekken. We werken hard aan vergroening, want
hoe jonger kinderen in contact komen met de natuur en de
buitenruimte, hoe beter voor hun verdere ontwikkeling.
Uitdagende speel- en ontspanningsmogelijkheden in de
buitenomgeving zetten aan tot fantasie en creativiteit, maar
ook tot extra leermogelijkheden. Want spelen en leren gaan
hand in hand.”

Daarom blijft het niet bij deze actie in Gent en Antwerpen.
Elke kinderopvang in Vlaanderen krijgt een
buitenbabysticker. Met een dubbel doel: de opvang
aanzetten om zelf meer naar buiten te gaan met de
kinderen en om het gesprek aan te gaan met ouders, familie,
voorbijgangers en buren. Zodat iedereen weet dat buiten
zijn goed én leuk is voor kinderen. Dat ze daar heus niet ziek
van worden en dat die vuile handen en kleren zo weer proper
zijn.

Volg het voorbeeld
Ontdek de #buitenbabys tot 20 april in Gent en Antwerpen of
bij de kinderopvang in je buurt.
Op kindengezin.be/buitenbabys vind je verschillende
uitgestippelde wandelingen terug.
Neem en deel een foto van de #buitenbabys en maak van
jouw baby ook een buitenbaby! Want daar gaat het om.

Laat heel Vlaanderen buiten
spelen
Minister Jo
Vandeurzen
benadrukt dat
deze actie verder
bouwt op de
aanbevelingen
na de
Conferentie ‘De
Toekomst is Jong’
in 2016: “We willen
dat kinderen actief
gebruikmaken van
de publieke ruimte en
buiten spelen. Vandaag
claimen we in Antwerpen
en Gent deze publieke
ruimte letterlijk en hopen
we ouders, kinderopvang
en iedereen rondom hen te
laten stilstaan bij het belang
van buiten spelen.”

Meer info? Vragen?
•
•

kindengezin.be/buitenbabys
Contact: Leen Du Bois, woordvoerder Kind en Gezin,
woordvoerder@kindengezin.be, 0496 59 15 11
Bijlage: persdossier #buitenbabys

