
Winterdagopvang op zondag voor kwetsbare
gezinnen

Bij de evaluatie van het winternoodplan 2015-2016 werd vastgesteld dat
Inloopcentrum Pannestraat op zondag ook gezinnen met kinderen over de vloer
kreeg. Om die gezinnen een warm onthaal in een kindvriendelijke omgeving te
bieden, werd het project 'Warme Winter' in het leven geroepen.

Net zoals de vorige twee winters is Inloopcentrum Pannestraat van het CAW Oost-
Vlaanderen open van 28 november 2016 tot 12 maart 2017. Tijdens die periode is ook de
winternachtopvang in het Baudelopark open. Het inloopcentrum is op zondag geopend
van 16 tot 20 uur en het aanbod is hetzelfde als tijdens de week.

Project 'Warme Winter'

Bijkomend start dit jaar het project 'Warme Winter'. Buurtcentrum Macharius stelt 15
zondagen lang haar deuren open. Kwetsbare gezinnen kunnen er van 4 december 2016
tot en met 12 maart 2017 terecht van 12 tot 16 uur.



'Het is de bedoeling om de meest kwetsbare gezinnen tijdens de koudste
maanden van het jaar een warm onthaal, een eenvoudige maaltijd en een veilige,
kindvriendelijke omgeving te bieden.'

— Resul Tapmaz, schepen van Welzijn, Gelijke Kansen, Gezondheid en Sport.

De aangeboden maaltijd wordt samen met de gezinnen bereid en er worden
kinderactiviteiten voorzien. Op 4 december start dit aanbod met een sinterklaasfeest.

Infovergadering in Buurtcentrum Macharius

Op maandag 21 november vond een infovergadering met de buurt plaats rond het project
'Warme Winter'. Mensen die in de omgeving van Buurtcentrum Macharius wonen werden
uitgenodigd voor een toelichting, en buurtbewoners die graag zelf wilden bijdragen aan
het project werden betrokken.
 
De 15 Warme zondagen in Buurtcentrum Macharius worden georganiseerd vanuit een
samenwerking tussen de Diensten Outreachend Werk en Ontmoeten en Verbinden, vzw
De Sloep, vzw Jong en De Fontein - Orde van Malta. Die partners verzorgen de
permanentie en staan in voor de organisatie van de activiteiten. Op basis van voorstellen
van de bezoekers kan het programma worden bijgestuurd.

De initiatieven zijn ingebed in het bredere dak- en thuislozenbeleid. Daar wordt ingezet
op het aanreiken van structurele oplossingen zodat mensen uit hun situatie van dak- en
thuisloosheid geraken.

Informatie 

Eef De Bruyne, Dienst Outreachend Werk, tel. 09 268 21 50, e-mail
eef.debruyne@stad.gent
Sofie Van Moeffaert, Dienst Ontmoeten en Verbinden, tel. 09 266 5527 , e-mail
sofie.vanmoeffaert@stad.gent
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 256.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.
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schepen.tapmaz@stad.gent

De heer Rudy Coddens
OCMW-voorzitter en schepen van
Seniorenbeleid, Werk en Armoedebestrijding,
stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09
266 53 58,
e-mail: schepen.coddens@stad.gent

Stad Gent
persruimte

http://persruimte.stad.gent/
http://persruimte.stad.gent/
mailto:schepen.coddens@stad.gent
mailto:schepen.tapmaz@stad.gent
http://www.stad.gent/

