Persbericht
Generatie Rookvrij
DIEST – Vandaag, op de Wereld Anti-Tabaksdag, tekent de stad Diest in op
‘Generatie rookvrij’, een campagne die ijvert voor een samenleving waarin kinderen
en jongeren niet meer verleid worden tot roken. Het stadsbestuur heeft zijn fiat
gegeven om het project uit te rollen op alle speelterreintjes, schoolomgevingen en in
de buurt van jeugdlokalen. Zo krijgt Diest er levensbelangrijke rookvrije zones bij.
Zien roken doet roken
Elke week opnieuw beginnen in België honderden kinderen met roken. Van de
dagelijkse rokers startte één op vijf (19%) vóór de leeftijd van 16 jaar, bijna de helft
(48%) tussen 16 en 18 jaar. Duizelingwekkende cijfers. Daarom tekent stad Diest in
op ‘Generatie rookvrij’, een campagne die ijvert voor een samenleving waarin
kinderen en jongeren niet meer verleid worden tot roken.
“Op dit moment wordt er te veel gerookt op plaatsen die eigenlijk voor kinderen en
jongeren bedoeld zijn. We geven het slechte voorbeeld,” stelt schepen van Jeugd
Rick Brans. “Daarom hebben we een aantal plekken uitgekozen waar we roken willen
ontmoedigen. ‘Generatie Rookvrij’ is geen rookverbod, wel willen we iedereen
bewustmaken over waar en wanneer het niet wenselijk is om een sigaret te roken,”
vult Brans aan.
Rookvrije zones
Kinderen en jongeren moeten kunnen sporten, spelen en zich amuseren in
omgevingen waar niet gerookt wordt. De stad Diest vraagt daarom vandaag op 31
mei - Wereld Anti-Tabaksdag - het label ‘Generatie rookvrij’ aan om kinderen de
kans te geven vanaf hun geboorte volledig rookvrij op te groeien.
Het project kent z’n officiële start op 1 september, maar zal ook in de komende jaren
verder worden uitgebreid. Dit najaar al maakt Diest de schoolomgeving, de openbare
speelterreintjes en de omgeving rond de jeugdlokalen rookvrij.

“We zien al te vaak ouders roken terwijl ze de kinderen opwachten aan de
schoolpoort. Dat geeft een fout signaal aan de kinderen en dat willen we met dit
project counteren,” vertelt schepen van Onderwijs Pascale Vanaudenhove.
Rookzaal wordt Filips Willemzaal
De vraag naar een campagne over roken, komt trouwens niet uit de lucht gevallen.
De Kindergemeenteraad agendeert dit al enkele jaren op de agenda. Zo doopte ze
onlangs nog onze oude ‘Rookzaal’ om tot de ‘Filips Willem-zaal’.
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