Motorclub Bernie steunt kindvriendelijk 'Uilenspel'
De opbrengst van de achtste 'openingsrit' van MTC Bernie - een motorclub
met roots op de Sint-Bernadettewijk maakte alvast de organisatie Uilenspel
gelukkig. De vzw ondersteunt de ontwikkelingskansen van kinderen door
o.m. speels leren en huistaakbegeleiding. Start- en aankomstplaats was café
De Hoeve aan de Krijtestraat.
Motorclub MTC Bernie koppelt de jaarlijkse openingsrit steevast aan een goed
doel. De 'bikers' verenigen een aantal
medestanders en sympathisanten die
mekaar destijds vonden bij de Scoutsen
Gidsen (het vroegere VVKSM) van de
Sint-Bernadettewijk. Na ommetjes aan
zee, het Waasland, de Zwalmstreek, het
Meetjesland ... stond dit keer de ScheIdelandroute op de affiche. Bij een motorvriendelijk
weertje trokken een
aantal enthousiaste rijders - met volle
tank voor de zowat 140 km. - onder begeleiding samen op pad voor het goede
doel. Vroeger steunden ze al de Cliniclowns en een parochiaal buurtproject in Paramaribo, de hoofdstad van Suriname. Dit keer ging de opbrengst van het inschrijvingsgeld, drankjes enz. naar de vzw Uilenspel.
Dat initiatief kwam er in december 2008 onder impuls van
een aantal buurtbewoners uit de Sint-Bernadettestraat.
De opstart werd begeleid door een stuurgroep van buurtscholen, stadsdiensten en organisaties met expertise rond
onderwijs en het werken met jongeren. Het uithangbord
verwijst naar de schrandere vogel die de uil is en de
speelsemethode die het initiatief kenmerkt. Concreet ondersteunt de vzw de ontwikkelingskansen van kinderen.
Daartoe biedt de vzw gratis huistaakbegeleiding aan
kindjes van de derde kleuterklas en het eerste en tweede
schooljaar. Men legt daarbij de klemtoon op het speels
leren. Spel is een belangrijke en motiverende leermethode
voor een kind. De positieve ervaring brengt hen tot inzicht
dat leren best leuk is. 'Uilenspel' richt zich naar gezinnen
op de as Sint-Bernadettewijk, Sint-Amandsberg tot aan de

Dampoort. Ook op de wijk Brugse Poort is hij actief. De
vrijwilligers gaan minimaal eens per week aan huis voor
zo'n uurtje begeleiding. Het recept omvat o.m. voorlezen,
een educatief spelletje, samen het huiswerk bekijken en
knutselen. Behalve een aantal financiële sponsors heeft
de vzw de steun van de Koning Boudewijnstichting en de
Stad Gent. Meer informatie bij vzw Uilenspel, Doornakkerstraat 54 (Griet labee), op tel. 0491/088.240 of via
info@uilenspel.be.
Bij de terugkomst in café De Hoeve stond, letterlijk en figuurlijk, nog een feestelijke verrassing op het menu. MVC
Bernie - een minivoetballend onderdeel van dezelfde vereniging - vergastte de geëngageerde 'bikers' op kloeke
hamburgers en drankjes. De voetbalformatie is een eerste
jaar actief bij de Vlaamse Minivoetbalfederatie (VMF) in
de KERN Gent-De Pinte die de clubs uit de regio Gent
onder zijn hoede heeft. Meer info op mtcbernie@hotrnail.corn.
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