
 
 

 

 

PERSBERICHT – donderdag 20 juli 2017 
 
27 juli, een feestdag voor 23.000 speelpleinanimatoren!  
Kinderen geven een tekening, ouders zeggen ‘dankjewel’.  

23.000 verschillende jongeren kiezen ervoor om in hun eigen vrije tijd 
animator te zijn op een speelpleinwerking in hun buurt. 70% van hen doet 
dat zelfs helemaal vrijwillig of tegen een kleine vergoeding. Gewoon, 
omdat ze het belangrijk vinden. De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) 
en Jeugddienst Don Bosco roepen ouders op om samen met hun kinderen 
een tekening te maken en deze op 27 juli – Dag van de Animator - aan de 
speelpleinanimatoren af te geven. Een tekening als blijk van waardering 
voor hun enthousiasme en inzet.  

 
Niet vanzelfsprekend wat animatoren doen 

Zij verzinnen activiteiten en speelimpulsen, bouwen decors, oefenen toneeltjes, zetten 
materiaal klaar en spelen (natuurlijk!). Maar ze poetsen ook de toiletten, regelen de 
administratieve molen, verzorgen, troosten, vegen poepen af, gaan op vorming om bij te 
leren en denken na over hoe het nog plezanter kan voor élk kind! Tijdens de vakanties en 
op vele andere momenten tijdens het jaar. Dat is wat deze animatoren doen: ervoor 
zorgen dat onze kinderen écht vakantie beleven! Laten we dat vooral niet vanzelfsprekend  
vinden! 
 
Waarom een Dag van de Animator? 
 
Het gebeurt dat ouders op het einde van de zomer of een speelpleinweek met een doosje 
pralines komen aanzetten, de verantwoordelijke een mailtje sturen met warme woorden 
voor de ploeg of ‘dankjewel’ zeggen… maar het is eerder uitzondering dan regel. De 
meeste, dat geloven we écht, zijn dankbaar voor de manier waarop deze jongeren hun 
kinderen een fijne vakantie bezorgen. Alleen horen ze dat zo weinig… en laat het nu net 
dat stukje erkenning en waardering zijn waarvoor heel wat van deze jongeren, vrijwilligers 
en jobstudenten, zich jaar na jaar blijven smijten.  

 

“Op een gemiddelde vakantiedag is een animator 9,5 uur op het 
speelplein aan de slag. Een simpele ‘dankjewel’ betekent zoveel.” 

Bert Breugelmans |Vlaamse Dienst Speelpleinwerk1 

“Het geeft me vleugels wanneer kinderen enthousiast vertellen hoe 
plezant het was vandaag. Een ‘dankjewel’ van de ouders is de kers 

op de taart! Dan weet je dat wat je doet geapprecieerd wordt.”   
Lissa Maes |Speelplein Bornem 



 
 

200 speelpleinwerkingen doen mee!  
 
De Dag van de Animator wil ouders van kinderen én animatoren 
doen stilstaan bij en informeren over het engagement van deze 
jongeren op het speelplein. We verwachten geen grootste 
dingen of dure cadeau’s. Een simpele tekening, schouderklop en 
een oprechte “Dankjewel!”, dat is alles. Zo simpel kan het zijn. 
1 op 3 speelpleinwerkingen engageerden zich reeds om samen 
met ons de boodschap naar ouders uit te dragen. Op sociale 
media, met flyers, een affiche, een filmpje, via lokale acties…  
 
 

 

 
Zonder animatoren, geen speelpleinwerking 

Naar aanloop van de zomer wordt regelmatig bericht over het 'tekort aan animatoren'.  
In één adem wordt dan wel eens gezegd dat de jeugd van tegenwoordig niet meer wil 
vrijwilligen. Dat moeten we ontkrachten. Er staan nog steeds evenveel vrijwilligers op het 
speelplein als in het verleden. Alleen staan in tegenstelling tot vroeger die nieuwe 
vrijwilligers veel minder weken op het speelplein, waardoor we meer jongeren nodig 
hebben. Des te belangrijker dat we luidop benoemen hoe waardevol ze zijn en dat we 
appreciëren wat ze doen!  
 

 

“Er staan nog evenveel vrijwilligers op het speelplein als vroeger. 
De nieuwe vrijwilliger staat wel minder weken op het speelplein, waardoor 

we meer jongeren nodig hebben. Des te belangrijker dat we luidop 
benoemen hoe waardevol ze zijn en dat we appreciëren wat ze doen!”

Bert Breugelmans |Vlaamse Dienst Speelpleinwerk 



 
 

 
Wie is de animator op het speelplein?2 

Volgens de laatste bevraging in 2015 staan er 23000 animatoren op het speelplein.  
Bijna 70% doet dat vrijwillig of tegen een onkostenvergoeding. 30% zijn jobstudenten.  
¼ is jonger dan 17 jaar. Meer dan 40% is ouder dan 18 jaar. 
Er staan nog steeds meer meisjes (65%), dan jongens (35%) op het speelplein.  
En 57% heeft een erkend attest animator in het jeugdwerk, uitgereikt door de Vlaamse 
Overheid.  

 

 
_________________ 
1 Vijfjaarlijkse Speelpleinenquête, Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) | 2015 
2 Grootschalig speelpleinonderzoek, Kind & Samenleving i.o.v. Vlaamse Overheid | 2014 
 

--------------- einde persbericht -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
We hopen dat u samen met ons aandacht kan geven aan de Dag van de Animator. 
Als bijlage vindt u een overzicht van alle deelnemende speelpleinen waar u welkom bent 
voor een interview met animatoren, ouders en verantwoordelijken. U kan er ook de acties 
zien een deel van de werkingen reeds heft ingepland en/of aangekondigd. 
 
Zelf lichten wij er één actie van een lokale speelpleinwerking uit waarop we zelf aanwezig 
zijn en u graag, samen met minister Sven Gatz, verwelkomen.  
 

“Don Boscospeelpleinen hebben twee doelen: overdag het speelse aanbod 
voor de kinderen, ’s avonds de animatorenwerking.”

Lindsey Pinnock | Jeugddienst Don Bosco 



 
 

 
Praktisch:  

 Donderdag 27 juli 2017 – 11u 
Speelplein Raccoon 
Don Bosco Sint-Pieters-Woluwe 
Français Gaystraat 127 
1150 Sint-Pieters-Woluwe 
www.speelpleinraccoon.be  
 

Contactpersonen voor de pers: 

Bert Breugelmans 
Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) 
bert@speelplein.net 
+32 494 79 09 65 
 
Lindsey Pinnock 
Jeugddienst Don Bosco vzw 
lindsey.pinnock@donbosco.be 
+32 16 24 16 20   
 
 
 
 
 
 
 
    Over speelpleinwerk 
    Speelpleinwerk is een unieke jeugdwerkvorm. Er zijn 557 werkingen in Vlaanderen en   
    Brussel. Samen bereiken ze 147.000 verschillende kinderen en 23.000 begeleiders,  
    die we animatoren noemen. Spelen om te spelen staat voorop! Speelpleinwerk is   
    jeugdwerk, door jongeren. We streven ernaar dat iedereen kan deelnemen. 
       www.speelplein.net/overspeelpleinwerk 
 

  Over de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk 
  De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) is de koepelorganisatie voor het   
  speelpleinwerk in Vlaanderen en Brussel. Onze dienstverlening omvat lokale    
  ondersteuning, kadervorming en belangenbehartiging. De VDS wil speelplein- 
  werkingen proactief ondersteunen om meer en betere speelkansen in de vrije tijd  
  van kinderen te creëren. Het belang van het kind is daarbij ons uitgangspunt.   
   www.speelplein.net/overons 

 
    Over Jeugddienst Don Bosco 

  Jeugddienst Don Bosco gelooft dat vrijwilligerswerk door en voor jongeren een  
  krachtige hefboom is om hen te vormen tot weerbare, sociaal geëngageerde  
  individuen. Het accent ligt op vorming en begeleiding, verantwoordelijkheid bieden  
  aan jongeren, experimenteerruimte aanreiken binnen een veilige context,  
  verbondenheid creëren en internationaal engagement mogelijk maken. Op deze  
  wijze ondersteunt Jeugddienst Don Bosco de Don Boscospeelpleinen en  
  vakantiewerkingen en gaat ze samenwerkingsverbanden aan met andere sectoren  

    zoals onderwijs en bijzondere jeugdzorg. De pedagogische en spirituele visie van Don  
    Bosco is de inspiratiebron. 
       www.jeugddienstdonbosco.be 


