
Gratis ‘Vind-je-kindje’-armbandjesverkrijgbaar in
Gent vanaf 27 mei 2016
 

De DienstPreventie Voor Veiligheid verspreidt vanaf vrijdag 27 mei 2016 opnieuw

10.000gratis ‘Vind-je-kindje’-armbandjes. Op dat (herbruikbare) bandje kan men

denaam van het kind en een gsm-nummer noteren zodat wie een verloren gelopen

kindaantreft onmiddellijk de ouders kan bellen. De bandjes zijn verkrijgbaar op

diverse plaatsen, onder andere in de administratieve centra van de Stad Gent,op

de Blaarmeersen en tijdens de Gentse Feesten in de infohal op het Emile

Braunplein. Elke aanvrager kan maximum vier bandjes krijgen.

 



Een dagje GentseFeesten of genieten van zon en zand op de Blaarmeersen maken de

zomervakantieextra leuk. Tussen de vele bezoekers is het echter een hele opdracht om kleine

kinderenniet uit het oog te verliezen. Als dat toch gebeurt, levert dat bange momentenop voor

ouders en kinderen waarbij minuten wel uren lijken te duren.

 

Daarombiedt de Dienst Preventie Voor  Veiligheid opnieuw gratis‘Vind-je-kindje’-armbandjes

aan in diverse kleuren. Daarop kan men de naam vanhet kind en een gsm-nummer noteren

zodat wie een verloren gelopen kind aantreftonmiddellijk de ouders kan bellen. De bandjes zijn

gemaakt van vinyl en hebbeneen herbruikbare metalen sluiting zodat ze meermaals kunnen

worden gebruikt.

 

In totaalworden 10.000 ‘Vind-je-kindje’-armbandjes gratis aangeboden. Het aantal bandjesper

aanvrager is beperkt tot vier stuks. Ze zijn vanaf vrijdag 27 mei 2016verkrijgbaar in de

Stadswinkel (belfort, Botermarkt 17A, 9000 Gent, open vanmaandag tot vrijdag van 9 tot 17 uur

en op zaterdag van 9 tot 12 uur), aan debalies van het AC Zuid (Woodrow Wilsonplein 1, 9000

Gent) en AC Portus (KeizerKarelstraat, in het strandgebouw en op de camping van de

Blaarmeersen, bij deJeugddienst in de Kammerstraat en in alle politiecommissariaten. De

verdeelpunten zijn herkenbaar aan de affiche ‘Vind-je-kindje, gratis armbandjehier

verkrijgbaar’.

Bovendien zijn de armbandjes tijdens de GentseFeesten te verkrijgen in de infohal op het Emile

Braunplein en bij Free-Time(Kammerstraat 19), en worden ze in de feestzone verdeeld door de

gemeenschapswachten-lijnspottersen door  medewerkers van het BureauPolitionele

Misdrijfpreventie.

Informatie

Dienst Welzijnen Gelijke Kansen, Sandra Rottiers, Preventieambtenaar, AC Zuid, Woodrow

Wilsonplein1, 9000 Gent, tel. 09 266 82 01, gsm 0473 58 79 96, e-mail

sandra.rottiers@stad.gent

 

Bevoegd

De heer Daniël Termont, burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50

00, fax 09 266 50 19, e-mail burgemeester@stad.gent 

mailto:sandra.rottiers@stad.gent


OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt dezeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad
en de openheid vaneen metropool. Met meer dan 255.000 inwoners en 72.000 studenten is Gent detweede
grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,historisch en eigentijds tegelijk. De Stad
Gent stimuleert als lokaleoverheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan eenopen,
solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via
www.stad.gent.
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