Verslag Kinderraad
Datum: 15 februari 2017
Aanwezig: Karen, Kristof, Rosanne, Leeni, Eva, Fien, Micheline, Victor, Walid, Miro, Diogo,
Matts, Mathijs, Olivia, Frederik, Maija, Chelsy, Omar, Anaïs, Saar, Amal, Hasse
1) Rouwen en Trouwen
Bij aanvang van de Kinderraad hebben de Raadsleden een bezoek gebracht aan de trouwzaal
van Stad Mechelen. Hier kregen ze enkele vragen voorgeschoteld rond de beleving van
kinderen bij processen als een burgerlijke trouw en een begrafenis, hoe zij dit ervaren en wat
er nog aangepast kan worden om deze processen toegankelijker te maken voor kinderen.
Dit traject wordt later zeker hernomen in een volgende kinderraad

2) Kennismakingsspel Nieuwe inwoners in Mechelen
De Kinderraadsleden werden actief uitgedaagd om na te denken hoe een spel voor nieuwe
inwoners en kinderen (om elkaar te leren kennen) er net zou uitzien. Zij werden hierin
bijgestaan door een begeleider van de organisatie MOOSS.
Via een methodiek werden de kinderen uitgedaagd om in groepen zelf aan de slag te gaan met
elementen die ze als belangrijk beschouwen om een spel in elkaar te steken. Nadat elke groep
zijn voorbereiding klaarhad mocht een afgevaardigde van elke groep hun spel (en de
elementen die ze belangrijk vonden) uit de doeken doen voor de andere groepen.
Zo kwam er al snel naar boven dat het merendeel van de groepen een soort schattentocht
langs interessante locaties belangrijk vond en dat het een spel is dat je vanaf een klein aantal
deelnemers kan spelen.
Alle ideeën zijn gebundeld en worden op een latere Kinderraad hernomen om zo in een
praktische spelvorm te gieten.

3) fotoshoot
Tussen al het vergaderen en ontwerpen door werden alle kinderraadsliden ook nog eens
individueel opgeroepen voor een professionele fotoshoot om te gebruiken op de website van
Mechelen Kinderstad. Deze kan zo gebruikt worden om een wie-is-wie te plaatsen op de
website.

4) Datum volgende Kinderraad
De volgende Kinderraad zal doorgaan op woensdag 22 maart 2017.

