VERSLAG KINDERRAAD
Datum: Woensdag 17 mei 2017
Aanwezig: Kristof, Rosanne, Karen, Janne, Leeni, Eva, Fien, Walid, Miro, Diogo, Matts, Mathijs,
Frederik, Maija, Chelsy, Omar, Anaïs, Saar, Hasse,
WORKSHOP DJAPO

Tijdens deze raadzitting werd de kinderraad vergezeld door Janne van de organisatie Djapo.
Janne kwam tijdens de kinderraad een workshop geven om onze raadsleden kennis te laten
maken met het project “gelukkig 2030” en de daaraan gekoppelde SDG goals, oftewel
duurzame ontwikkelijksdoelen. Dit zijn 17 punten die de wereld tegen 2030 een gezondere,
veiligere en betere plaats moeten maken.
Deze workshop heeft als doel de Kinderraadsleden bewust te maken van dit concept en om
samen eens te kijken hoe ekele van deze ontwikkelingsdoelen gekoppeld zouden kunnen
worden aan charterpunten van de Kinderraad.

Na een korte introductie van dit thema kon de Kinderraad direct aan de slag met enkele
activiteiten en spelletjes waarin ze, door als groep samen te werken, ontwikkelingsdoelen
konden verzamelen en de road map vervolledigen naar een gelukkig 2030.
Na deze spelen bracht de Kinderraad alle bevindingen samen in een korte evaluatie en
mochten ze ook een dagboek invullen om achteraf hier nog verder over na te denken. Uit deze
bevindingen kwamen direct enkele mogelijkheden naar boven om ontwikkelingsdoelen te
koppelen aan charterpunten.

ORGANISEREN VAN ACTIVITEIT TVV GOED DOEL
Na de workshop nam Rosanne het over en ging ze samen met de Kinderraad aan de slag om
te kijken hoe we sommige van onze charterpunten konden koppelen aan deze
ontwikkelingsdoelen en welke activiteiten we hieraan zouden kunnen koppelen.
Al snel kwam de conclusie dat volgende charterpunten hier zeker een plekje in verdienen:
-

Activiteiten tussen kinderen en senioren
vervuiling van parken en speelpleintjes tegengaan
Activiteit organiseren tvv goed doel
Meer groenelementen in speelpleintjes

Met deze bevinding werd de Kinderraad opgesplitstin 4 groepen om een brainstorm te
organiseren rond activiteiten die zouden passen in deze charterpunten. Heel veel leuke
ideetjes kwamen naar boven en deze zullen zeker verder onderzocht & uitgedokterd worden in
een volgende kinderraad.
Na 3 uur intens Kinderraden was de fut er duidelijk uit en konden de kinderraadsleden moe
maar voldaan naar huis.

