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50 GEZINNEN GEZOCHT OM
AEROHELDEN TE WORDEN
In het kader van het TransfAIR-project, een Europees Interreg V FWVl-project in de grensregio,
zijn de Franse en Belgische instanties, bevoegd voor de luchtkwaliteit (IRCEL, VMM, ISSeP, AWAC,
Atmo Hauts-de-France) op zoek naar 50 gezinnen met één of meer kinderen van 6 tot 12 jaar.
Het doel? De lucht om ons heen onderzoeken en plezier maken!

Het TransfAIR-project
Het opzet van het TransfAIR-project is enerzijds informatieuitwisseling en harmoniseren van monitoring rond luchtkwaliteit
in deze grensoverschrijdende regio (West- en Oost-Vlaanderen,
Wallonië, Hauts-de-France) en anderzijds het grote publiek
sensibiliseren rond luchtkwaliteit.
In dit kader stellen de projectpartners aan inwoners van deze
gebieden voor om deel te nemen aan een burgeronderzoek:
Aerohelden.

Zin in een uitdaging voor het gezin?
Aerohelden is er voor jullie! Gedurende vier maanden zullen de
geselecteerde gezinnen met hun kinderen de luchtkwaliteit in
huis, in hun tuin of buurt, op hun vaste routes,.. ontdekken.

Aerohelden is:
- voor gezinnen met een kind
tussen 6 en 12 jaar

- speelse, pedagogische en

wetenschappelijke uitdagingen
- een avontuur van begin april
tot eind juli

Eind maart ontvangen de gezinnen via de post een sensor die,
in combinatie met een mobiele applicatie, zal toelaten om de
luchtkwaliteit te meten. Vanaf dan wordt elke maand een uitdaging
of verrassing bezorg via de post of via e-mail. 1 à 2 uur per week
zal genoeg zijn om de luchtkwaliteit in haar verschillende facetten
te ontdekken. Zich amuseren, leren, ontdekken,… aan de hand van
de verschillende uitdagingen beleeft u een fjne tijd met uw gezin!
U heeft geen specifeke kennis over luchtvervuiling nodig, u
wordt gedurende 4 maanden begeleid met eenvoudige en leuke
opdrachten. Dit burgerproject is een sensibiliseringsactie en heeft
geen commerciële intentie.

Hoe deelnemen?
Aerohelden is een avontuur voor gezinnen met één of meerdere
kinderen tussen 6 en 12 jaar, wonende in West- of OostVlaanderen, Wallonië of Hauts-de-France die de lucht rondom ons
beter willen begrijpen terwijl ze plezier maken! Voor Aerohelden
zoeken we 150 gezinnen die gelijk verdeeld over de drie gebieden
wonen. Voor Vlaanderen zijn we op zoek naar 50 gezinnen die in
de grensregio wonen.
Wil u deelnemen aan Aerohelden? Dien uw kandidatuur in via het
formulier op https://www.transfair-interreg.eu/index.php/nl/
aerohelden/
De selectie zal gebeuren van 1 tot 21 maart

Voorbeeld van de sensor die gedurende 4 maanden aan de
gezinnen uitgeleend wordt.

*Betrokken studiegebieden:
Wallonië: provincie Henegouwen, provincie Namen, provincie
Luxemburg
Vlaanderen: West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen (Oudenaarde
en Gent)
Hauts-de-France: Nord, Pas-de-Calais, Oise, Aisne, Somme
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