Bieke Clarysse
Hoe is’t in AXIMAX

Aximax stelt zijn speelplaats open voor gezinnen met kinderen die thuis niet veel plek
hebben. Hoe gaat dat in zijn werk, Bieke? Hoe kunnen gezinnen een beetje tijd reserveren
op die plek?
Het idee om de speelplaats van Aximax open te stellen is gekomen van een ouder van Basisschool
Ten Nude. Er werd terecht opgemerkt dat veel gezinnen in de buurt geen buitenruimte ter
beschikking hebben om even te crossen, skaten, voetballen,… De speelplaats van Aximax is hier
natuurlijk heel geschikt voor. Alle ouders van Basisschool Ten Nude en Sint-Joost-aan-Zee werden
geïnformeerd over de mogelijkheid om te komen spelen bij Aximax. Iedereen die interesse heeft kan
een berichtje sturen naar de facebookpagina van het oudercomité van Ten Nude of het oudercomité
van Sint-Joost-aan-Zee.
Doen jullie een aantal zaken anders, om het coronavirus tegen te gaan?
Natuurlijk nemen we de veiligheidsmaatregelen goed in acht. We werken met een schema en zorgen
dat er nooit meer dan 1 gezin op de speelplaats is. Elk gezin krijgt ook maximum 1 uur tijd om te
spelen. De coördinatie van het hele schema gebeurt door twee mama’s van beide scholen. Aximax
zorgt uit hygiënische overwegingen ook niet voor spelmateriaal. Elk gezin brengt dus zelf een bal,
fiets, of dergelijke mee.
Ben je tevreden over de opkomst?
Het schema voor de komende weken zit al goed vol, dus we zijn blij dat we kunnen inspelen op een
grote nood in de regio en kinderen toch een beetje afwisseling en speelruimte kunnen bieden. Het is
ook een goeie test voor de toekomst. We broeden immers al langer op het idee om, ook in virusvrije
tijden, onze speelplaats meer open te stellen voor iedereen uit de buurt. To be continued dus!
Wat kan je me vertellen over de Paasvakantie?
Helaas hebben we al onze paasvakantieactiviteiten moeten annuleren. Dat is natuurlijk heel jammer
voor ons als team en voor alle kinderen. Toch proberen we om de kinderen zoveel mogelijke leuke
prikkels te bezorgen tijdens deze speciale vakantie.
Normaal gezien hadden we de atelierweek “Radiorakkers" gepland in samenwerking met Quindo, de
jongerenradio van Kortrijk. We hebben alle ingeschreven kinderen opgebeld met de vraag of ze ook
zin hebben om van thuis, digitaal, radio te maken met ons. Er is hier veel positieve reactie op
gekomen, dus vanaf de tweede week van de paasvakantie presenteren we de allereerste radioshow
van Radio Aximax! Deze zal te vinden zijn op onze Facebookpagina en website. Iedereen die wil, mag

ook een verzoekliedje insturen! Mail je favoriete lied, je naam en je woonplaats naar aximax@vgc.be,
en wie weet hoor je jouw nummer tijdens de radioshow.
Ik begrijp dat Aximax een oproep lanceert aan kinderen, of ze tekeningen kunnen maken en
brieven schrijven voor de mensen in het rusthuis van SJTN. Hoe zit dat precies in elkaar?
Heel wat oma's en opa's wonen momenteel in het rusthuis en kunnen geen bezoek ontvangen.
Daarom hadden we het idee om de kinderen uit de buurt op te roepen om mooie boodschappen te
schrijven voor de bewoners van het Anne Sylvie Mouzon rusthuis in de Schietschijfstraat.
In het Nederlands?
Iedereen kiest in welke taal hij of zij schrijft. Je kan jezelf even voorstellen, zeggen waar je woont, in
welke klas je zit, wat je hobby’s zijn, wat je thuis doet nu je niet naar school kan en geen vrienden
ziet,…
De mama’s en papa’s mogen natuurlijk ook een boodschap schrijven! Hoe meer brieven, hoe beter
natuurlijk. Kan je nog niet schrijven? Dan is een tekening natuurlijk ook welkom!
We vragen om alle boodschappen in de brievenbus van Aximax te droppen (J.W.Wilsonstraat 19). Wij
zorgen dan dat alle boodschappen op een veilige manier bij de rusthuisbewoners terecht komen.
Bedankt, Bieke!

