Help
jij mee?
Help jij onze kinderen om
rookvrij te kunnen spelen.
Hoe? Door zelf niet te roken
op plekken die voortaan
rookvrij zijn en mensen die
roken op een vriendelijke
manier aan te spreken.
Alle scholen in Waregem zijn
rookvrij. Net zoals alle speelterreinen. Je kan de plekken
die rookvrij geworden zijn
herkennen aan dit logo:

Bedankt voor je
enthousiasme
Fijn dat je meehelpt om onze
kinderen rookvrij te laten
opgroeien en niet rookt op
rookvrije plekken.
Rook je zelf en wil je
graag stoppen met roken?
Neem een kijkje op
www.tabakstop.be

Samen op
weg naar een
rookvrije generatie
In Waregem spelen kinderen
voortaan rookvrij. Help jij mee?
www.generatierookvrij.be
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Werk mee aan
Generatie Rookvrij
“Mijn kinderen zijn voor mij
alles. Ik wil hen gelukkig en
gezond zien”
Wie is de held van jouw kinderen? Jij natuurlijk! Kinderen kijken op naar ouders en
mensen in hun omgeving.
Als ze veel mensen zien roken, is de kans
groter dat ze later ook zelf gaan roken. Door
niet te roken in het bijzijn van kinderen,
geef je het goede voorbeeld.
Daarom maakt Waregem de speelterreinen
en speeltuinen rookvrij en zijn alle scholen
in de gemeente bij wet rookvrij. Kinderen
hebben het recht om rookvrij op te groeien!

Meer info op

www.waregem.be/generatierookvrij

Waarom is dit belangrijk?
Elke week beginnen in ons land honderden
jongeren te roken. Daarnaast sterven er in
België elke dag 40 mensen aan roken.
Generatie Rookvrij wil alle kinderen en jongeren rookvrij houden. Vanaf de geboorte
tot hun 18de levensjaar. Zo creëren we een
eerste rookvrije generatie in ons land. We
gaan voor een samenleving waarin niemand nog (over)lijdt aan de gevolgen van
roken en meeroken.
Hoe je meewerkt aan die rookvrije generatie? Door plekken waar veel kinderen
komen rookvrij te maken en niet te roken in
het zicht van kinderen.

"Vroeger rookte ik tijdens de
voetbalmatch van Jules. Maar ik
wil niet dat hij die gewoonte overneemt, dus nu rook ik niet meer
aan de kant van het veld”
"Robin (34), papa van Jules"

Generatie Rookvrij is een initiatief van Vlaams Instituut
Gezond Leven, Kom op tegen Kanker, Stichting tegen Kanker,
VRGT, SEPT, FARES, Gezinsbond, Belgische cardiologische liga,
Observatoire de la Santé du Hainaut.

