
Free-Time wil een proeftuin zijn voor kinderen en jongeren. 

Een boomgaard waar zij naar hartenlust in verschillende bomen kunnen klimmen, 

maar ook kunnen rusten in het gras. Een veilige omgeving, waar kinderen en jongeren 

naast klimmen, ook eens kunnen en mogen vallen.

HOE GOED KEN JE FREE-TIME?
CHECK HET JAAROVERZICHT VAN 2016



DAGUITSTAPPEN
  

Speciaal voor 

onze 12-plussers organiseren we 

leuke daguitstappen.

Geen hele week op kamp, 

maar wel een dagje golfsurfen, karten, 

mountainboarden of 

naar een pretpark,...

SPEELKRIEBELS 

Free-Time zorgt voor 

dagopvang tijdens de vakanties. 

Kinderen tussen 3 en 12 jaar 

zijn welkom op onze kamplocaties 

en wij zorgen voor 

leuke activiteiten.

KOMAF 

I.s.m. de jeugddienst van Stad Gent 

organiseren we 

een jongerenwerking 

met workshops en uitstappen 

voor 13- tot 15-jarigen. 

Zij bepalen mee wat 

er op de planning komt!

THEATERCURSUS

Diverse improvisatie-oefeningen,

we leren de kinderen 

en hun kunnen kennen. 

Om de voorstelling in elkaar te boksen, 

werken we vanuit

de kinderen zelf: de inhoud 

wordt volledig 

door hen bepaald.

MULTIMOVE
 

Voor het derde jaar op rij organiseert 

Free-Time Multimove-lessen 

in Sporthal Driebeek in Gentbrugge.

Multimove leert kinderen 

van 3 tot 8 jaar algemene 

bewegingsvaardigheden 

ontwikkelen.

JAARTHEMA 

Dit jaar werkten we het hele jaar 

door rond verkeersveiligheid. 

Samen met Safety-man maakten 

we de kinderen bewust van de gevaren 

op de baan. We werkten samen met 

verenigingen voor verkeersveiligheid 

om dit thema onder aandacht 

van de kinderen 

te brengen. 

In totaal hadden we in 2016 

8806 deelnemers op 634 kampen 

onder begeleiding van 581 unieke 
monitoren. 

*****

Er namen maar liefst 

1189 kinderen en jongeren 

deel aan de 95 kampen 

in Brasschaat.

*****

In Brugge organiseerden we 

11 kampen waaraan 80 kleuters, 
kinderen en jongeren deelnamen. 

*****

Ongeveer 728 avonturiers 

gingen mee op onze 

119 kampen met overnachting 
in België en het buitenland.

*****

In samenwerking met 

12 Gentse Stadsscholen 
organiseerden we 

40 kampen met 1578  kleuters 
en kinderen uit de lagere school.

*****

In Gent kwamen 4793 kinderen 
en jongeren spelen in 

het Sint-Paulusinstituut en 

in de sporthal 
van Hogeschool Gent.

2016 IN CIJFERS

HEB JE ZELF EEN LEUK 
IDEE OF VOORSTEL 
TOT VERBETERING 

VAN ONZE WERKING?

 Laat het ons weten via 

info@freetime.be
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I.s.m. de jeugddienst van Stad Gent en 

Artevelde hogeschool organiseerde 

Free-Time dit jaar de eerste 

Buitenspeeldag in het Zuidpark van Gent. 

Die dag werd het park omgetoverd tot een 

heus superheldenplein. 

De kinderen konden zich daar uitleven 

bij de springkastelen, de circustenten, 

de knutselpost en nog veel meer. 

Het was een groot succes!

Free-Time verstopte enkele dagen 

voor de Buitenspeeldag in een 27-tal 

straten van Gent een pretpakket. 

Hierbij kregen ze de opdracht om een 

selfi e te trekken met zoveel mogelijk 

buren. Als ze deze doorstuurden maakten 

ze kans op een buitenspeelpakket met 

een springkasteel, reuzespelen, wipjes, 

fi etsjes en nog veel meer. De Hippoliet 

Persoonsstraat, de Helsinkistraat en de 

Zalmstraat waren de gelukkigen! 

We mochten voor de jongeren tussen 

12 en 18 jaar met een aangeboren 

hartafwijking van het UZ Gent een 

leuke namiddag met een gigantische 

bumpervoetbal, 

een leuke graffi tiworkshop en andere 

coole games organiseren. 

Onze monitoren vonden het top!

We organiseerden een inzamelactie voor 

speelgoed, waar alle kleuter- en lagere

scholen van Gent aan konden deelnemen. 

Als beloning voor het goede inzamelen, 

trokken we naar de drie gelukkige scholen 

met springkastelen, een fi etsparcours en 

superleuke grote spelen.

Op het einde van de zomer 

organiseerde Free-Time een

 terugkomdag voor zijn monitoren. 

Hier was er tijd voor een potje 

bumpervoetbal, een quiz en nog andere 

leuke activiteiten. 

Na sport en spel was er een 

inspraakmoment rond de nieuwe 

beleidsnota en we sloten af 

met Friet-Time!

Elke middag nodigde Free-Time jullie uit 

op de kinderpicknick van de Gentse

Feesten. Kinderen en ouders genoten 

van een lekkere en biologische picknick, 

geserveerd in een duurzame brooddoos en 

konden samen naar een leuke

familievoorstelling kijken.

Jaarlijks organiseert Free-Time 

in de krokusvakantie een ski- en 

snowboardvakantie naar Oostenrijk voor 

een hele week sneeuwpret!  

Zo een dag bestaat natuurlijk niet enkel uit 

sneeuwpret en les op de skipiste, 

er worden ook activiteiten als zwemmen, 

knutselen, quizzen, een fakkeltocht 

en nog veel meer voorzien.

Summerkicks is een leuke 

namiddag vol sport- en spelplezier

voor kinderen en jongeren. 

Voor de deelnemende 

verenigingen een absolute 

meerwaarde om hun activiteiten 

en identiteit eens

 in de kijker te zetten. 

Dit jaar organiseerde Uitbureau 

vzw de negende editie van het 

kindertheaterfestival Spekken.

 i.s.m. Uitbureau vzw en vzw Jong maakten 

we opnieuw het festival toegankelijk voor 

iedereen door 3 voorstellingen 

op 3 bereikbare locaties te organiseren. 

Hierbij was het belangrijk de ticketprijs 

laag te houden voor kansengroepen.

 13 april 2016
BUITENSPEELDAG 

SPEELSTRATENACTIE

8 oktober 2016 
ADO-DAG VOOR UZ GENT 

 

20 november 2016
DAG VAN DE 

KINDERRECHTEN 

24 september 2016
TERUGKOMDAG  

KINDERPICKNICK
OP DE GENTSE FEESTEN    

SKIVAKANTIE

26 augustus 2016
SUMMERKICKS  

IEDEREEN LUST SPEKKEN 
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MONITOREN 
Onze 581 monitoren zijn het kloppend hart van onze organisatie. 

Zij staan er elke week opnieuw om het beste van zichzelf te 

geven en alle kinderen een topkampweek te bezorgen. We 

werken op drie fronten aan de ontplooiing van onze monitoren: 

ontspanning, vorming en inspraak. Maar monitoren genieten 

het meest van hun kamp omdat ze gewoon graag werken 

met kinderen en jongeren en als ze zien hoeveel plezier deze 

aan hun kamp beleven. In 2016 organiseerden we meer dan 

35 recreatieve en 12 educatieve bijeenkomsten voor onze 

monitoren. Vormingen over EHBO, tips rond zotte ideeën, veilig 

op stap en kindergrime kwamen aan bod. Hun stem wordt ook 

vertegenwoordigd op de algemene vergadering van Free-Time 

en maandelijkse komt er een kern van monitoren samen om 

de agenda, lopende projecten en evaluaties te bespreken in de 

werkgroep.

WINTERPRET AAN DE LEIE & DE GENTSE WINTERFEESTEN   
Winterpret aan de Leie in Deinze was niet het enige winterdorp dit jaar waar we actief waren. 

Free-Time zorgde voor het eerst ook voor het kindvriendelijke aspect op de Gentse Winterfeesten 

en liet hiervoor 3 kinderen fi lmreportages maken over wat er te beleven viel. Kinderen konden 

de Kerstman en zijn elfjes in het Land van Wijs ontmoeten, er was een wandelapp met 

opdrachten en weetjes voor gezinnen met kinderen en in het kinderW’ijspunt kon men 

terecht voor een kinderpocket waarin alle activiteiten voor kinderen tijdens de winterperiode 

gebundeld waren. Aan dit punt organiseerden we dagelijkse pop-up animaties en kon men een 

leuke familiefoto maken met onze fotorobot. Op actieniveau zorgden we voor verdwaalpalen, 

wegloopbandjes, opstapjes bij de kraampjes, kindvriendelijke toiletten, een buggyparking 

en een verzorgingsplek voor de mama’s met baby’s.

COPACOBANA 
JAZZ MIDDELHEIM    

Naar jaarlijkse gewoonte 

bevond het Free-Time

kinderdorp zich op het festival 

Jazz Middelheim en 

voor het eerst op het festival 

Copacobana.

JOMMEKE   
Voor Ballon Media 

begeleiden we Jommeke 

op zijn uitstappen 

en spelen we samen leuke 

Jommekes-spelen.

PRETSTRAAT
De Kammerstraat 

is kinderstraat tijdens

de Gentse Feesten. 

Ons Free-Time-speelparadijs 

werd drukbezocht!

LOOPFESTIVAL 
Tijdens het loopfestival in 

de Blaarmeersen, konden 

kinderen terecht bij ons 

om plezier te maken via 

verschillende activiteiten met

 onze monitoren.

fo
to

 ©
 J

e
ro

e
n

 B
re

jo
u

fo
to

 ©
 J

e
ro

e
n

 B
re

jo
u


