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Beste lezer,
Deze nieuwsbrief informeert je over nieuwe, creatieve acties binnen het project ‘European Road
Safety Tunes’. Het project wordt gefinancierd door de Europese Commissie en Cera en richt zich op
jongeren tussen 15 en 24 jaar.
Verspreid over Europa zullen vernieuwende, creatieve workshops georganiseerd worden. Daarin
geven de deelnemende jongeren aan de hand van verschillende artistieke vormen hun boodschap
over verkeersveiligheid mee.
Met deze nieuwe werkvorm willen we bijdragen aan veiliger verkeer en minder slachtoffers bij deze
doelgroep.
Veel leesplezier!
Jouw Europees Road Safety Tunes Team

EUROPEAN ROAD SAFETY TUNES UIT DE STARTBLOKKEN.
VERKEERSVEILIGHEIDSACTIES VOOR JONGE BESTUURDERS
IN ACHT EUROPESE LANDEN.
Bijna 4000 dodelijke slachtoffers in de leeftijdsgroep
tussen 15 en 24 jaar in Europa. Dat is de reden waarom
Safety Tunes zich focust op de jonge weggebruikers:
fietsers, bestuurders van brommers, motorrijders en
autobestuurders.
Safety Tunes, dat zijn innovatieve verkeersveiligheidsacties voor een
nieuwe generatie van jonge bestuurders. Het project ontwikkelt een
nieuwe methodologie die kunst, emotie en sociale media omvat.
De Safety Tunes-teams zijn actief in acht Europese landen en houden
workshops in het beroeps- en technisch secundair onderwijs met als
doel jongeren te laten stilstaan bij verantwoord rijgedrag. Resultaat:
verhoging van de verkeersveiligheid door het verminderen van
crashes, letsels en sterfte bij jonge bestuurders.
Werken rond de gevoelens van leerlingen bij verkeersbeleving en
leren van ‘peers’ of leeftijdsgenoten blijken erg succesvol te zijn bij
gedrags- en attitudeverandering.
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KICK OFF
Mobiel 21 heeft samen met enkele Belgische scholen de eerste
stappen gezet in het project. Enthousiaste leerlingen en leerkrachten
uit het beroeps- en technisch secundair onderwijs deden de eerste
workshops in het Mater Salvatorisinstituut in Kapellen, het VIA SintPaulus in Tienen, Het PTI in Eeklo en het Sint-Jozefsinstituut in Tielt.
Met enkele creatieve projecten als gevolg: een video, een mural
(graffitiwall)en een rap met videoclip.
Daarnaast denken de leerlingen al na over hoe ze hun creatieve
product kunnen koppelen aan een campagne om hun boodschap
te verspreiden.

WARSCHAU
Naast verkeersveiligheid is Warschau voor veel leerlingen een deel
van de inzet. Met hun project doen ze een gooi naar een ticket voor
de Poolse hoofdstad, waar in 2017 de beste projecten per land in
de bloemetjes gezet worden.
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Het project ‘European Road Safety Tunes’ wordt mede gefinancierd
door de Europese Commissie – Directoraat Generaal voor Mobiliteit
en Transport.
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PARTNER VOOR BELGIË
Mobiel 21 vzw
Vital Decosterstraat 67a/0101
3000 Leuven
Elke Bossaert, Hannelore Depypere,
Ine Bosmans, Wim Billet
Cera is de nationale partner die het project in België mee mogelijk
maakt. Daarnaast zoeken scholen en leerlingen zelf lokaal extra
middelen om hun project een extra boost te geven.

hannelore.depypere@mobiel21.be
ine.bosmans@mobiel21.be
wim.billet@mobiel21.be
Tel. +32 (0)16 31 77 01.
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