maandag 9 februari 2009
DE LOKALE ANIMO-AFDELINGEN VAN BRASSCHAAT, ESSEN, KALMTHOUT
EN KAPELLEN VOEREN SAMEN ACTIE ALS ANIMO ‘REGIO ANTWERPEN NOORD’

PERSBERICHT
‘animo voerde een geslaagde actie voor nachttreinen!’
Heel wat mensen werkten mee aan de enquête voor nachttreinen van
Antwerpen naar de Noorderkempen

Geachte persmedewerker

Ik geef u graag de eerste uitkomst van onze nachttreinactie van afgelopen zaterdag (7
februari) mee.

De actie van de jongeren van animo voor nachttreinen op lijn 12 was erg geslaagd. Een
20'tal jongeren uit de noordrand waren op post om de treinreizigers te bevragen. We
hebben ruim honderd ingevulde enquêteformulieren mogen ontvangen. Ondanks het
late uur was er dus veel enthousiasme bij de jongeren en er was ook pers aanwezig om
de actie in de kijker te zetten, waarvoor dank. Ook de facebookgroup is flink aan het
aangroeien en heeft al ruim tweehonderd leden.

De resultaten worden nu volledig verwerkt om later aan de NMBS te overhandigen. Ik
zal het niet nalaten u hiervan op de hoogte te brengen.

Gelieve hierbij ook enkele actiefoto’s te vinden ter info.

animo regio Noord is erg tevreden over de actie. “Toen we zaterdagavond de
laatste trein terug richting Essen (lijn 12) namen konden we met een enthousiaste
groep jongeren ruim honderd reizigers bevragen naar de nood aan een latere

treinverbinding. De reacties waren unaniem positief”, zegt Kasper Vanpoucke,
woordvoerder van animo regio Antwerpen Noord. “Heel wat reizigers vroegen ons
ook om hen verder op de hoogte te houden van de actie en initiatieven, wat we
zeker zullen doen. We zullen spoedig de resultaten bekendmaken en deze aan de
NMBS overhandigen. Ook op facebook groeit de groep met sympathisanten sterk.
We sluiten verdere initiatieven zeker niet uit en blijven gaan voor een
jongerenvriendelijker treinvervoer. animo pleit voor latere treinen, zeker in
weekendnachten en na grote evenementen”.

Met vriendelijke groeten
namens animo Antwerpen Noord
Kasper Vanpoucke, woordvoerder
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