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Gemeente Anderlecht
doet mee aan YOUCA
Action Day een neemt
15 jongeren aan voor 1
dag
Op initiatief van de dienst Human Resources, de Franstalige en Nederlandstalige Jeugddienst en
met de steun van burgemeester Fabrice Cumps en het voltallige college, neemt de gemeente
Anderlecht dit jaar voor de eerste keer deel aan de YOUCA Action Day. Het blijkt een schot in de
roos want de gemeente mag al meteen 15 jongeren voor één dag tot haar team rekenen.
YOUCA vzw organiseert op 21 oktober voor de 15e keer de YOUCA Action Day, vroeger bekend als de
Zuiddag. Via de YOUCA Action Day kunnen meer dan 12.000 Vlaamse en Brusselse jongeren voor één
dag bij een bedrijf, organisatie, overheidsinstantie of een particulier gaan werken. De deelnemende
jongeren komen van het 4e tot en met het 7e jaar Nederlandstalig secundair onderwijs en zijn tussen 16
en 17 jaar.
Op initiatief van de dienst Human Resources en de Nederlandstalige en Franstalige Jeugddienst doet de
gemeente Anderlecht dit jaar mee aan deze actie. Maar liefst 15 jongeren kozen er voor om één dag mee
te draaien bij de gemeente en gingen vandaag aan de slag op de Jeugddienst (3), bij de
Gemeenschapswachten (2), in een vaccinatiepunt (2), op de HR-dienst (1), in de Nederlandstalige
bibliotheek (1), bij de kinderdagverblijven (4), in het Huis van het Kind (1) en bij Openbare Ruimte (1). Per
jongere betaalt de gemeente 55 euro aan YOUCA vzw. Dit geld gaat integraal naar jongerenprojecten in
België, de Filipijnen en Brazilië die gesteund worden door de vzw.
Selma en Farah werken vandaag een dag mee met de jeugddienst: “We wouden Anderlecht beter leren
kennen van achter de schermen. We hebben veel in Anderlecht ontdekt dat we nog niet kenden, zoals
bijvoorbeeld het jeugdhuis in de Veeweidestraat. En toen we het gemeentehuis bezochten, hebben we
zelfs de Burgemeester ontmoet.”
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Schepen Elke Roex, bevoegd voor de Nederlandstalige jeugddienst: “In het verleden kreeg ik in het kader
dan de Youca Action day wel eens de vraag van een individuele jongere om een dag met mij mee te
komen werken. Dit jaar kozen we ervoor om verschillende gemeentediensten open te stellen voor leerlingen die in Anderlecht wonen of in Anderlecht naar school gaan. Zo steunen we de gekozen jongerenprojecten van YOUCA, en geven we jongeren de kans om de gemeente van binnenuit te leren kennen.
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