Mechelen, 16 juni 2022

NIEUWE PRAKTIJKGERICHTE OPLEIDING VOOR
VOLWASSENEN: ‘AMBASSADEUR VAN MECHELEN’
De praktijkgerichte cursus voor volwassenen over Mechelen en de buitengemeenten,
‘Ambassadeur van Mechelen’ krijgt een gepaste feestelijke afsluiter met een unieke
fototentoonstelling in Het Predikheren over Mechelse bezienswaardigheden en verrassende
plekjes. Daarnaast start in september de gidsopleiding ‘finaliteit stadsgids Mechelen’ in
Mechelen.
Het nieuwe initiatief van Crescendo CVO om ‘Ambassadeurs van Mechelen’ te vormen, resulteert
in een reeks unieke foto’s van Mechelse plekjes en bezienswaardigheden. Die zijn vanaf 17 juni
gratis te bezichtigen in de bibliotheek Het Predikheren, Goswin de Stassartstraat 88, Mechelen.
De praktijkgerichte opleiding ‘Ambassadeur van Mechelen’ staat open voor iedereen die Mechelen
beter wil leren kennen of zich wil verdiepen in de geschiedenis van de stad. De cursisten fotografie
van Crescendo CVO hebben professionele foto’s gemaakt van de bezienswaardigheden tijdens de
vele excursies en wandelingen in de opleiding van de ambassadeurs. Die geven een verrassende
kijk op bekende en minder bekende aspecten van Mechelen en zijn omgeving.
"Deze afgestudeerde cursisten mogen zich trots 'Ambassadeur van Mechelen' noemen. Ze hebben
op een jaar tijd een grote kennis over onze historische stad opgebouwd die ze met veel liefde
doorgeven. We zijn fier op onze ambassadeurs, en kijken uit naar wat ze in de toekomst brengen",
zegt schepen van toerisme Björn Siffer.
De opleiding behandelt inderdaad zeer diverse thema’s van Mechelen: cultuur, gastronomie,
geschiedenis, natuur … het komt allemaal aan bod. Via talrijke excursies, begeleid door experten,
leren de cursisten Mechelen en omliggende gemeenten echt kennen.
“Cursisten in het CVO krijgen naast kennis vooral ook beleving mee. Wie zaken in het echt mag
bezichtigen en aan den lijve ervaren, onthoud ze ook beter of scherpt vaardigheden extra aan”, aldus
de directeur van Crescendo CVO Marleen Mast. “In september gaan we op dit toeristisch élan verder
met de specialisatie ‘Gids, finaliteit Mechelen”.
Wie het basisjaar ‘Gids’ in het volwassenenonderwijs heeft gevolgd, kan zich dan in Crescendo CVO
specialiseren tot Stadsgids Mechelen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met Visit Mechelen en
Stadsgidsen Mechelen. Zo krijgt de stad er gespecialiseerde toeristische gidsen bij om extra in te
zetten.
“Het enthousiasme voor Mechelen is groot. Er valt veel te beleven en ook over te leren. Ik vind het
aanbod van Crescendo CVO prachtig. De opleiding 'Ambassadeur van Mechelen' biedt
verschillende mensen de kans om onze stad nog beter te leren kennen. Cursisten versterken hun
band met de stad door haar van naaldje tot draadje te ontmoeten en in aanraking te komen met
een netwerk van Mechelse organisaties. Die liefde stralen ze uit naar mensen van binnen- en
buitenaf. Daardoor verbinden ze de stad met eenmalige bezoekers net zo goed als met
lokale Mechelaars", zegt schepen van onderwijs Rina Rabau Nkandu.
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Zij onthaalt dan ook de eerste ‘Ambassadeurs van Mechelen‘ en opent de fototentoonstelling op 16
juni. Die is voor iedereen gratis toegankelijk tijdens de openingsuren van de bibliotheek van 17 juni
tot en met zondag 3 juli.
Meer informatie over de opleidingen is te vinden via de website www.crescendo-cvo.be of via een
mailtje naar info.toerisme@crescendo-cvo.be.
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