
Steun Music for Life met uw UiTPAS!

De warmste week van Studio Brussel komt eraan. Ook met uw UiTPAS kan u het
goede doel steunen. Kom tot en met 24 december 2016 naar de stadswinkel en
schenk in ruil voor vier punten een kinderboek aan Huis van het Kind, vzw De
Sloep.

UiTPAS Gent is een digitale kaart waarmee u aan cultuur, sport of jeugdactiviteiten kan
doen. Bij elke activiteit kan u een punt sparen. Tijdens Music for Life kan u uw punten
omruilen voor het goede doel. In ruil voor slechts vier punten schenkt u een kinderboek
aan Huis van het Kind, vzw De Sloep. De actie wordt georganiseerd door het
Departement Cultuur, Sport & Vrije Tijd, in samenwerking met het Huis van Alijn. Punten
omruilen om een kinderboek te schenken kan u doen in de stadswinkel.



Huis van het Kind, vzw De Sloep is een open huis voor ouders met jonge kinderen in
Gent Noord-Oost. Via een laagdrempelig onthaal en ervarings- en procesgericht
groepswerk biedt het team van De Sloep opvoedingsondersteuning aan gezinnen van
diverse afkomst in armoede. Zo worden onder meer ontmoetingsnamiddagen en
moedergroepen georganiseerd waar moeders met elkaar kunnen praten over opvoeding,
ouderschap en integratie. Speciale aandacht gaat uit naar het toeleiden van kleine
kinderen naar school en het stimuleren van lezen.

Praktisch

De Stadswinkel (Botermarkt 17A) is open van maandag tot vrijdag van 9 tot 17 uur en op
zaterdag van 9 tot 12 uur.

Informatie
Marie Desimpelaere, Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd, tel. 09 269 84 60, e-mail
uitpas@stad.gent

Bevoegd

Betrokken

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

Mevrouw Annelies Storms
Schepen van Cultuur, Toerisme en
Evenementen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 51 44, e-mail:
schepen.storms@stad.gent

De heer Resul Tapmaz
Schepen van Welzijn, Gelijke kansen,
Gezondheid en Sport, stadhuis, Botermarkt
1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 26, e-mail:
schepen.tapmaz@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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