
Stad Gent dankt vrijwilligers op hun
Internationale dag

Vijf december is de Internationale dag van de Vrijwilliger. Deze dag is het moment
bij uitstek om alle vrijwilligers te bedanken voor hun inzet bij de diensten van Stad
Gent, maar ook bij private vrijwilligersorganisaties. Het Vrijwilligerspunt Gent zet
de vele geëngageerde vrijwilligers in de bloemetjes en motiveert anderen om
vrijwilligerswerk op te nemen.

Op dinsdag 5 december 2017 staat de wereld stil bij het werk van vrijwilligers. Het is het
moment bij uitstek om hen te bedanken voor hun engagement en inzet. Medewerkers
van het Vrijwilligerspunt Gent verrassen op een aantal plaatsen in het centrum passanten
met een ontbijtkoek of iets lekkers van de Sint. Ze geven tegelijk uitleg over hun werking.

In de eerste plaats wil de Stad Gent de vrijwilligers zélf bedanken; wie nog geen
vrijwilligerswerk doet, wordt aangemoedigd om een engagement op te nemen. Het
Vrijwilligerspunt Gent vat om 10 uur post aan de Korenmarkt en de Langemunt en rond
11.45 uur aan de Kantienberg.



In de vooravond van dinsdag 5 december 2017 is er in de Pacificatiezaal van het
stadhuis een receptie voorzien voor de vrijwilligers die actief zijn bij de stad Gent. De
teller van het aantal geregistreerde vrijwilligers binnen de stadsdiensten staat momenteel
op 836 personen.

'Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde: ze zijn de motor van een bruisende en
solidaire stad. Onderzoek toont aan dat 13,9% van de Vlamingen vrijwilligerswerk
opneemt. Voor Gent komt dat neer op zo'n 35.000 mensen. Het Vrijwilligerspunt
Gent wil zowel organisaties als vrijwilligers ondersteunen met het juiste advies en
helpt bij de zoektocht naar een ideale 'match'.

— Resul Tapmaz, schepen van Welzijn en Gelijke Kansen

Eén jaar Vrijwilligerspunt Gent

Sinds 8 december 2016 heeft de Stad Gent één centraal aanspreekpunt voor al wie met
vrijwilligerswerk te maken heeft. Ook het digitale platform www.vrijwilligerpunt.stad.gent
bestaat nu één jaar. Het platform heeft als doel een digitale ruimte te creëren waarbij
(kandidaat-)vrijwilligers en organisaties elkaar kunnen vinden en samen tot een ideale
'match' kunnen komen.

'Sinds de opstart noteerde het Vrijwilligerspunt Gent 405 nieuwe vrijwilligers, 454
vacatures voor vrijwilligers en 276 sollicitaties. Het aantal geregistreerde
bezoekers op de website stijgt elke dag.'

— Resul Tapmaz, schepen van Welzijn en Gelijke Kansen

Het Vrijwilligerspunt Gent is opgenomen in de werking van de Dienst Welzijn en Gelijke
Kansen. Men kan bij het Vrijwilligerspunt Gent terecht op maandag en vrijdag van 9 tot
12.30 uur zonder afspraak en op andere momenten met afspraak. Aanmelden bij het
GentinfoPunt in het administratief centrum Zuid, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent.
Telefoon: 09 267 03 00, email-adres: vrijwilligerspunt@stad.gent

Informatie:
Mohamed El Bakali, Vrijwilligerspunt Gent, gsm0478 80 37 65, e-mail
Mohamed.ElBakali@stad.gent
Laurens Teerlinck, kabinet schepen Resul Tapmaz, gsm 0484 68 12 59, e-
mail laurens.teerlinck@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.

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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