
363 rugzakjes en 399 paar turnpantoffels voor
KRAS Gent dankzij UiTPAS-actie Music for Life

363 rugzakjes en 399 paar turnpantoffels. Dat is wat de UiTPAS-actie voor Music
for Life in Gent heeft opgeleverd. Het materiaal wordt integraal geschonken aan
vzw KRAS Gent.

Tijdens De Warmste Week, van 18 tot 24 december 2017, konden UiTPAS-houders hun
gespaarde punten inruilen voor het goede doel. In ruil voor vijf punten kon men in de
Stadswinkel een rugzakje of een paar turnpantoffels wegschenken. De UiTPAS-actie
werd voor de tweede maal georganiseerd.

UiTPAS Gent is een spaar- en voordelenkaart voor cultuur, sport & vrije tijd. Wie
deelneemt aan een activiteit van een UiTPAS-partner, spaart een punt. Gespaarde
punten kan men vervolgens omruilen voor allerhande voordelen (gratis tickets, kortingen
of gadgets).
 



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

Vzw Kras Gent is een netwerk van Gentse vrijwilligersorganisaties die zich dagdagelijks
met veel enthousiasme inzetten voor mensen in armoede. Met het ingezamelde
materiaal kan KRAS Gent heel wat Gentse gezinnen in armoede ondersteunen.
 
                                                                                                                                          
Informatie

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

Bevoegd

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

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

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 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
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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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