VERSLAG KINDERRAAD
Datum: Woensdag 19 april 2017
Aanwezig: Kristof, Rosanne, Leeni, Eva, Fien, Micheline, Victor, Walid, Miro, Diogo, Matts,
Mathijs, Olivia, Frederik, Maija, Chelsy, Omar, Anaïs, Saar, Hasse, Amal
Actiepunt rond uitleg bij monumenten op Kindermaat
Mechelen is een stad vol bezienswaardigheden en historische monumenten en gebouwen. Bij
tal van deze plaatsen kan je bordjes terugvinden met meer informatie rond de locatie of het
gebouw. De kinderraad heeft aangegeven dat zij vinden dat deze infobordjes puur op
volwassenen gericht zijn en dat zij niet zo heel veel met deze informatie kunnen. De
kinderraad ijvert voor bijkomende bordjes met informatie op maat van kinderen.
Om dit na te gaan ging de Kinderraad op tocht doorheen de stad langs een 20-tal van deze
historische locaties en monumenten. Rosanne van de organisatie Mooss had bij enkele van
deze locaties methodieken uitgewerkt om uit te vissen wat er net ontbreekt en wat nog beter
kan.
Al snel werd duidelijk dat de Kinderraad het een serieus pluspunt zou vinden als er meer
praktische informatie op de bordjes zou staan ipv enkel algemene informatie. Zo zijn ze
bijvoorbeeld ook geïnteresseerd uit welk materiaal een bepaald standbeeld is gemaakt, naast
wie de persoon in kwestie is.
Naast algemene informatie gaf de Kinderraad ook aan dat het leuk zou zijn als ze op bepaalde
plaatsen iets interactief zouden kunnen ervaren. Om dit te testen kregen ze de opdracht om op
de Grote Markt, gewapend met een foto van vroegere tijden, de verschillen te zoeken en in te
tekenen op een plan. Dit werd zeer goed ontvangen en geeft aan dat een interactief element
de informatie-overdracht kan versterken.
Na anderhalf uur goed gewerkt te hebben is de Kinderraad dan tot slot ook nog langsgegaan in
de Kruidtuin op de Buitenspeeldag, om zich even helemaal te ontladen en uit te leven.
De kinderraad zal met deze bevindingen aan de slag gaan, wordt ongetwijfeld vervolgd.

