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Slotfeest van het scholenpeterschap
Het scholenpeterschap, een preventie-initiatief met als doel om de banden tussen de schoolgaande
jeugd en onze politiezone aan te halen, organiseert op dinsdag 9 mei 2017 zijn slotfeest in het
prachtige decor van het Park van Brussel.
Burgemeester Yvan Mayeur benadrukt het belang van dit evenement: "Deze dag is enorm
belangrijk, niet enkel voor de leerlingen van onze scholen, maar ook voor onze politiediensten. Het is
de ideale gelegenheid om de job van politieman toe te lichten, de kennis en overtuigingen van onze
agenten in de verf te zetten en jongeren warm te maken voor een baan bij de politie. De
verscheidenheid aan beroepen is er immers enorm en speelt mooi in op de uiteenlopende ambities
en interesses van jongeren. Want onze jonge burgers van vandaag, dat is de politie van morgen."
Tussen 9 u. en 14.30 u. kunnen de kinderen op een pedagogische en leuke manier de verschillende
politie- en preventieberoepen ontdekken, in aanwezigheid van de peters en meters die hen het hele
schooljaar lang hebben begeleid. Niet minder dan 120 politiemensen hebben zich als vrijwilliger
aangeboden om aan 1.400 leerlingen van het 6de leerjaar, uit 30 verschillende scholen, vooral in
Brussel-Stad, uit te leggen wat burgerzin juist inhoudt.
Faouzia Hariche, schepen voor Openbaar Onderwijs van de Stad Brussel, zegt daarover het
volgende: "12 jaar is voor een kind een scharniermoment voor een goed inzicht in het concept
burgerzin, en de perfecte gelegenheid om te wijzen op eenieders rechten en plichten, uit te leggen
wat burgerschap juist inhoudt en het belang van respect voor jezelf, voor anderen en voor dingen te
benadrukken. Dit initiatief is de uitgelezen kans om kinderen van jongs af enkele elementaire
waarden mee te geven, die hen later van pas komen om verantwoordelijke burgers te worden."
Tijdens het slotfeest staan er een veertigtal stands opgesteld om de kinderen bewust te maken voor
het hele veiligheidsthema: de bereden politie - de motorpolitie - de stad Brussel - de hondenbrigade de vzw Bravvo - eerste hulp - de fietspolitie - Brussel Netheid - technopreventie - Defensie...
Michel Goovaerts geeft tot slot nog dit mee: "We moeten er alles aan doen om ervoor te zorgen dat
de burger vertrouwen heeft in de politie, en dat er wederzijds respect is. Het is dan ook fantastisch
dat we de kans krijgen om die vertrouwensband al heel vroeg op te bouwen, op een didactische
manier, zodat er een duurzame relatie ontstaat waar iedereen baat bij heeft."
De burgemeester en de schepen van Onderwijs zullen deelnemen aan de activiteiten op dinsdag 9
mei om 11u.
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