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Een educatief parcours over relaties en seks

Van 8 tot 15 november organiseert de dienst Gezondheidsbevordering en Gelijke Kansen in

samenwerking  met  vzw  Sida’sos  en  talrijke  andere  verenigingen  een  bewustmakings-  en

informatieparcours over relaties en seks en dit op initiatief van schepen van Gezondheid en

Gelijke Kansen Jean-Jacques Boelpaepe en met de steun van Anderlechts burgemeester Eric

Tomas en het voltallige schepencollege. 

Het parcours is bestemd voor jongeren van 13 tot 17 jaar die in Anderlecht naar school gaan.

Het voert hen langs interactieve workshops, die door gezondheids- en opvoedkundige experts

geleid  worden.  De  jongeren  krijgen  informatie  over  voorbehoedsmiddelen,  seksueel

overdraagbare aandoeningen en seksuele geaardheid.  Het is de bedoeling dat ze zelf voor hun

seksuele  gezondheid  leren  instaan,  de  ruimte  krijgen  om  te  praten,  alle  vormen  van

discriminatie bestrijden en leren open staan voor diversiteit. 

Het interactief parcours vindt plaats op woensdag 8 november van 13u30 tot 16u30 in zaal

Excelsior (Eloystraat 80). 

Zich gratis laten testen op hiv kan op maandag 27/11 en 4/12 van 18u15 tot 20u30 in de lokalen

van de vzw Les Pissenlits (Bergensesteenweg 192) en op donderdag 16/11 en 7/12 van 17u30

tot 20u op het Liverpoolplein. Deze test wordt georganiseerd in samenwerking met Plate-forme

Prévention Sida en SidAis-Migrants en is gratis, anoniem, vertrouwelijk en snel (resultaat na 5

minuten). 

Op  vrijdag 1 december zal de  info-gezondheidsbus aan de ingang van de slachthuizen staan,

waar men zich gratis, snel en anoniem kan laten testen.



Schepen  Jean-Jacques  Boelpaepe  liet  het  volgende  optekenen:  “Aids  en  de  strijd  hiertegen

vormen spijtig genoeg nog steeds een probleem in ons land, waar 3 personen per dag (meer dan

1000  per  jaar)  worden  besmet.  In  Anderlecht  proberen  de  diensten  Gezondheid  en  Gelijke

Kansen hier wat aan te doen.” 

Voor meer informatie kan u terecht bij Matthias Baert, 

persattaché van de gemeente Anderlecht op 02 558 09 91


