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Levenslijn, de sensibiliseringsactie van Vtm rond verkeersveiligheid, lanceert 'Aya', een nieuwe 3D-
animatiereeks over verkeer voor kleuters. Die wil kleuters spelenderwijs kennis laten maken met verkeer 
en verkeersveiligheid. Het project krijgt de steun van onder meer Vlaams minister van Mobiliteit en 
Openbare Werken Hilde Crevits. 

Verkeersveiligheid voor alle leeftijdsgroepen is een belangrijke prioriteit van de Vlaamse regering. 'Het verkeer is nog altijd 
een belangrijke doodsoorzaak bij kinderen. In 2010 raakten in Vlaanderen 837 kinderen jonger dan zes jaar betrokken bij 
een verkeersongeval', zegt Vlaams minister Crevits. 

Levenslijn-Kinderfonds, de campagne van Vtm voor meer verkeersveiligheid, bestaat al tien jaar. Zo zijn er Zeppe en Zikki, 
twee figuren van de commerciële zender Vtm, die centraal staan in een verkeerscampagne voor kinderen, jongeren en 
volwassenen. 

'Door de impact en het succes van Zeppe en Zikki, kregen we de vraag om de reeks ook in het kleuteronderwijs te 
introduceren', zegt Marc Dupain, de coördinator van Levenslijn. 'Maar kleuters begrijpen de taal en de boodschap van Zeppe 
en Zikki niet. Daarom gingen we op zoek naar een alternatief op maat van kleuters.' 

Aya is een geel ruimtewezentje dat in de tuin van twee kleuters, Otto en Belle, terechtkomt. Het buitenaardse ventje begrijpt 
niets van de wereld en al helemaal niet van het verkeer. Aya is als een kleuter: speels, onvoorspelbaar en voortdurend op 
ontdekkking. Otto en Belle leren hem de basisregels van het verkeer. 

Presentator en acteur Staf Coppens wordt de stem van Aya, actrice Clary Cleymans geeft Belle een stem en Tina Maerevoet 
Otto. 

'De avant-première van Aya die mijn kids zagen, maakte hen sprakeloos', aldus Staf Coppens. 'Het is niet evident om met het 
thema verkeersveiligheid spannende en leuke filmpjes te maken voor jonge kinderen, maar mijn koters zijn er helemaal gek 
van. Met als gevolg dat ze me nu dag in dag uit vragen om het stemmetje van Aya voor te doen!' 

Volgens Vlaams minister Hilde Crevits is 'Aya' een 'positieve reeks die lessen geeft aan het juiste doelpubliek'. 
'Imitatiegedrag is groot bij kleuters. Daarom is het goed dat ook dit doelpubliek bereikt wordt', aldus Crevits. 

Er komt ook een educatief Aya-spelbord en een Aya-eventpark dat door Vlaanderen zal reizen. Van de generiekmuziek werd 
een Aya-lied gemaakt dat werd ingezongen door presentatrice en zangeres Evi Hanssen. De muziek wordt later verspreid op 
cd. 

De reeks is vanaf 2 juli dagelijks te zien op vtmKzoom. De afleveringen komen achteraf ook uit op dvd.  

 


