
Steun het goede doel met de UiTPAS

UiTPAS Gent organiseert voor het tweede jaar op rij een actie voor Music for Life.
In ruil voor 5 UiTPAS-punten kan men in de Stadswinkel al een rugzakje of een
paar turnpantoffels doneren aan vzw Kras Gent, een netwerk van Gentse
vrijwilligersorganisaties die zich dagelijks inzetten voor mensen in armoede.

Schenk een rugzakje of een paar turnpantoffels

UiTPAS Gent doet een warme oproep aan alle pashouders. Ze worden gevraagd even
binnen te springen in de Stadswinkel (Botermarkt 17A). In ruil voor slechts 5 punten
kunnen ze een rugzakje of een paar turnpantoffels schenken aan vzw Kras Gent. In ruil
voor 10 punten doneren ze beide artikelen. Vzw Kras Gent is een netwerk van Gentse
vrijwilligersorganisaties die zich dagelijks met veel enthousiasme inzetten voor mensen in
armoede.

UiTPAS



UiTPAS Gent is een digitale kaart waarmee men aan cultuur, sport of jeugdactiviteiten
kan doen. Bij elke activiteit bij een UiTPAS-partner spaart men een punt.

Wie nog geen UiTPAS heeft, kan er eentje aankopen in de Stadswinkel of in één van de
12 andere verkooppunten. Een overzicht van alle UiTPAS-verkooppunten:
https://uitin.gent.be/uitpas/verkooppunten.

Praktisch

De Stadswinkel (Botermarkt 17A) is open van maandag tot vrijdag van 9 tot 17 uur en op
zaterdag van 9 tot 12 uur. De actie loopt nog tot en met 23 december 2017.

Informatie
Marie Desimpelaere, Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd, tel. 09 269 84 60, e-mail
uitpas@stad.gent
Lien Braeckevelt, pers & communicatie kabinet Annelies Storms, gsm 0486 911 821,
lien.braeckevelt@stad.gent

Bevoegd

Mevrouw Annelies Storms
Schepen van Cultuur, Toerisme, en
Evenementen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 51 45, 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

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

Mevrouw Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding en
Jeugd, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent,
tel. 09 266 50 78, e-mail:
schepen.decruynaere@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 259.000 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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