Merkem en Stampmedia
NAAM EN LOCATIE PROJECT

Merksem

WAT?

De jeugddienst kreeg in de zomer van 2007 heel wat signalen binnen
over rond hangende jongeren die eerder negatief klonken. In de zomer
van 2008 deed de jeugddienst daarom onderzoek via een
jongerenwerker en een enquête bij de jongeren op de pleinen. Een 75
tal jongeren vulde die in. Uit de enquête bleek dat de jongeren gewoon
graag rond hangen op de pleinen in Merksem. Om dit in een positief
daglicht te plaatsen gaf de jeugddienst opdracht aan Stampmedia (SM)
om een project met hangjongeren op te starten in Hof ter Heide te
Merksem.
Een 16-jarige Marokkaanse jongen trok een paar dagen de straat op, en
legde contact met de jongeren.
Nadien interviewde hij hen over hun ervaringen en behoeftes. De
behoeftes van jongeren waren redelijk bescheiden: een plek voor
zichzelf, vuilbakken zodat ze rommel niet op de grond moeten gooien,
misschien een plek om te voetballen, ... Hetzelfde deed SM met de
buurtbewoners.
Na afloop werd alles gemonteerd en getoond aan de buurt en de
jongeren zelf, met nadien een debat tussen de verschillende partijen.

TIMING?

Het project ging door 22, 23 & 24 augustus 2008

PARTNERS DIE NIET MOGEN
ONTBREKEN?

Heel wat partners waren op de hoogte van het project en bereid om
eventueel mee te werken:

RESULTAAT?

• Buurtregisseur
• Politie
• districtschepen jeugd
• jongerencentrum Bouckenborgh
• buurtsport
• buurttoezicht
• doelgroepenregie
Achteraf blijkt dat de grootste klagers niets van zich laten horen tijdens
het project en beperkt zijn (twee mensen).
De videoreportage en het bijplaatsen van een vuilbak vlak bij de
hangplek. Daarnaast startte JES vzw een project op met de jongeren in
2009. Het resultaat zal een BBC voor de buurt zijn in juli 2009. Het idee
komt van de jongeren zelf en zij organiseren het.

OMKADERING EN FINANCIERING?

Het district Merksem nam de helft van de kostprijs op zich. De andere
helft werd gefinancierd door Stampmedia.

CONTACT?

Jeugddienst.merksem@stad.antwerpen.be

VARIA

