
Personeel Stad Gent schenkt 5.000 euro aan
goede doelen

Op vrijdag 22 december 2017 ontvingen de vzw Lejo en de vzw Zwerfgoed elk
2.500 euro van het personeel van de Stad Gent. Dat geld komt van de bijdrage van
de personeelsleden aan de jaarlijkse personeelsmomenten.

In 2017 konden de personeelsleden van de Stad Gent aan een aantal
personeelsmomenten deelnemen: een gezinspicknick in juni, Gent Jazz in juli, een
sportnamiddag in september en een filmvoorstelling op Filmfest in oktober.

Elke aanwezige betaalde 3 euro per activiteit. Daarvan ging telkens 1 euro naar een
goed doel. Dit jaar gaat dat geld naar twee organisaties uit het Gentse die het goed
kunnen gebruiken: de vzw Lejo en de vzw Zwerfgoed.

Schepen Martine De Regge overhandigde op vrijdag 22 december 2017 aan elk van
beide organisaties een cheque van 2.500 euro.



OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een

'Met de personeelsevenementen bieden we het stadspersoneel de kans om te
genieten van ontspannende, sportieve of culturele ontmoetingen met collega’s. Het
is mooi dat ze daarmee ook waardevolle sociale projecten kunnen steunen
met een kleine persoonlijke bijdrage.'

— Martine De Regge, schepen van Personeelsbeleid

Zwerfgoed en Lejo

Zwerfgoed is een time-outproject voor jongeren in problemen. De vzw biedt een
alternatieve dagbesteding op een boerderij, in het bos, ... met allerlei creatieve projecten.
Jongeren die tijdelijk niet kunnen functioneren binnen hun school of opleiding, kunnen
hier even herbronnen binnen een arbeidsintensief kader. Zwerfgoed werkt samen met
verschillende organisaties en scholen.

Lejo is een vzw die een traject uitbouwt op maat voor tienermama's, tienerpapa's en
zwangere tienermeisjes. Naast hulp bij schoollopen organiseert Lejo ook vorming
specifiek rond baby's, peuters en kleuters, verzorgen en opvoeden.

Informatie
Corinne Lootens, kabinet schepen De Regge, gsm 0495 26 70 99, e-mail
corinne.lootens@stad.gent
vzw Zwerfgoed, Pieter Baert, gsm 0494 19 11 40, e-mail info@zwerfgoed.be

vzw Lejo, Peter Baetse, tel. 09 223 21 54, e-mail info@lejo.be

Bevoegd

Mevrouw Martine De Regge
Schepen van Personeelsbeleid, Facility
Management en Administratieve
Vereenvoudiging, stadhuis, Botermarkt 1,
9000 Gent, tel. 09 266 51 60, e-mail:
schepen.deregge@stad.gent
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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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