
  

 

 

Aan Jan JAMBON, Vlaams Minister-president 
Martelaarsplein 19, 1000 Brussel 

 
Aan Benjamin DALLE, Vlaams minister van jeugd, media en Brussel 

Koolstraat 35, 1000 Brussel 
 

Aan  Erika VLIEGHE, Prof. dr. voorzitter GEES 
Nationalestraat 155, 2000 Antwerpen 

 
 
 

 

Geachte ministers, 

Geachte voorzitter, 

 

Het zijn verwarrende tijden en het is voor iedereen moeilijk om ‘samen te leven’ met een onbekend 

virus.  Er zijn heel wat maatregelen genomen en het lijkt er op dat we op de goede weg zitten.  

De beslissing om mensen op sociaal vlak wat meer ademruimte te geven, wordt door iedereen als zeer 

welgekomen ervaren. Onze dank daarvoor! 

 

Op donderdag 7 mei 2020 vergaderde de commissie Jeugd, sport, media en cultuur van het Vlaams 

parlement over de impact van de coronacrisis op kinderen en jongeren. Vlaams minister van Jeugd 

Benjamin Dalle  lichtte er het plan ‘Generatie Veerkracht’ toe dat opgesteld werd door de Vlaamse 

Taskforce Kwetsbare Kinderen en Jongeren. Het kon op erg veel waardering rekenen van de aanwezige 

parlementsleden.  Anderzijds hoorden we de afgelopen weken diverse oproepen  om meer aandacht te 

hebben voor een meer kindvriendelijke exit-strategie.  Ook hierover waren alle stemmen in de commissie 

eensgezind.  Via deze brief wensen wij deze boodschap dan ook uitdrukkelijk mee te geven aan de 

voltallige Vlaamse Regering via de Minister-President en de leden van de GEES. 

 

‘Recht op spelen’ blijft, ook in crisistijd, cruciaal in de ontwikkeling van kinderen en jongeren.  

Spelen is namelijk meer dan spelen! Zelf ontdekken, vallen en opstaan, lukken en mislukken, lachen en 

vriendschappen bouwen met leeftijdsgenoten kan je nu eenmaal niet vervangen als ouder en al helemaal 

niet digitaal. Bovendien kan je van kinderen, ook in bijzondere omstandigheden, niet hetzelfde 



 

 

2 

 

verwachten als van volwassenen. Zelfstandig schoolwerken en spelen, afstandsregels naleven en een 

online-vervangend sociaal contact lijken simpel, maar passen niet in de hoofden van    kinderen en zijn 

zelfs al een uitdaging voor tieners. 

 

Daarom vragen wij uitdrukkelijk dat binnen élk beleidsdomein proactief wordt nagedacht op welke manier 

we kinderen en jongeren meer ‘ruimte’ kunnen gegeven om ‘kind te zijn’.  Als we de sociale bubbels 

mogen uitbreiden dan moeten we daarbij prioriteit geven aan meer ruimte voor kinderen en jongeren. 

Kleuters, en kinderen van het derde, vierde en vijfde leerjaar verdienen ook perspectief over het einde 

van hun onlineklas en het terugzien van hun vriendjes. Kunnen speeltuinen en -zones, eventueel 

gecontroleerd, worden opengesteld? Terecht wordt in het exit-plan voor de sportsector prioritaire 

aandacht gegeven aan sport voor kinderen en ook voor de zomerkampen is de sector in volle 

voorbereiding om alles op een zo veilig mogelijke manier te laten verlopen. Wij hopen dat dit alles een 

positief vervolg kan krijgen. 

 

Om af te sluiten, willen wij ook uw aandacht vragen voor de expertise van o.a. de Ambrassade, de Vlaamse 

jeugdraad en het Kinderrechtencommissariaat. Het lijkt ons een opportuniteit om hen te betrekken bij het 

verder uittekenen van de exit-strategie  en bij de opmaak van het relanceplan via bv. het maatschappelijke 

relancecomité. 

 

Hartelijk dank om deze oproep ter harte te nemen. 

 

Met de meeste hoogachting, 

 

Tinne ROMBOUTS, Vlaams volksvertegenwoordiger  

 
Freya PERDAENS, Vlaams volksvertegenwoordiger 
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Steven COENEGRACHTS, Vlaams volksvertegenwoordiger 

 
Hannes ANAF, Vlaams volksvertegenwoordiger 

 
Jeremie VANEECKHOUT, Vlaams volksvertegenwoordiger 

 

 

 

 


