Jong CD&V uit de startblokken
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SINT-KATELIJNE-WAVER - Een viertal enthousiaste jongeren uit Sint-Katelijne-Waver heeft
zich geëngageerd om de jongerenwerking van de christendemocratische partij nieuw
leven in te blazen.
Ellen Deckers(19), Sofie Van den Acker(17), Sarah De Keyser(20) en Glenn Smets(21) zijn de
jongeren die reeds enkele maanden achter de schermen werken aan de oprichting van een
jongerenafdeling van CD&V in hun gemeente. Samen met de steun van de partij en haar leden
zijn zij erin geslaagd een jongerenwerking op te richten door én voor jongeren.
Hun voornaamste doelstelling bestaat erin om de jongeren daadwerkelijk een stem te geven
binnen de lokale partij, zo vertelt Glenn Smets, voorzitter van de jongerenafdeling. 'Onze
voornaamste ambitie bestaat erin om de leefwereld van de jongeren van vandaag onder de
aandacht te brengen van de partijtop en de nodige standpunten, zoals onderwijs, betaalbaar
wonen en veilig fuiven te verdedigen. Onze eerste actie is daar al onmiddellijk een voorbeeld
van.'
Gratis oordopjes
Het jongerenbestuur voerde onmiddellijk de daad bij het woord en koos als eerste actie om te
voorzien in gratis oordopjes voor de fuivende jongeren op de Openlucht TD, het grootste
feestevenement van de gemeente Sint-Katelijne-Waver.
Hiermee trachtte het zichzelf bekend te maken bij het Katelijnse publiek en bovendien te voorzien
in de nodige bescherming tegen eventuele gehoorschade door geluidsoverlast. 'De openingsactie

was meteen een groot succes,' vertelt Sofie, 'Omstreeks half één hadden we de meer dan 2000
paar oordopjes reeds verdeeld.'
Als extra hebben de jongeren bovendien een overeenkomst gesloten met Lapperre voor het
aanbieden van op maat gemaakte oordopjes tegen verminderde prijs. 'Samen met Lapperre
kunnen wij de jongeren de gepaste gehoorbescherming bieden tegen voordeeltarief. Het enige
wat zij hiervoor moeten doen is surfen naar de websitewww.tuuut.be en de voordeelbon die
daarop te vinden is afdrukken. Op deze manier hopen wij de Katelijnse jeugd van dienst te zijn en
hen de nodige gehoorperikelen te besparen,' besluit voorzitter Smets.

