
Kick off van de campagne 'Word Warme William'
in Gent

Gent is een pilootstad in het project 'Warme Steden', wat tot doel heeft het mentaal
welbevinden en de veerkracht van kinderen en jongeren te versterken. De mascotte
van de campagne is een grote beer: 'Warme William'. De mascotte krijgt nu een
eigen spin off campagne, met als boodschap: 'Word Warme William en biedt een
luisterend oor aan wie daar nood aan heeft'.

Vanaf woensdag 25 april 2018 zal Warme William in de vijf Warme Steden (Brugge,
Leuven, Turnhout, Genk en Gent) in het straatbeeld te zien zijn. Komiek Kamal
Kharmach is ambassadeur en roept iedereen op ook een Warme William te zijn voor zijn
of haar omgeving.

'Warme Steden' is een initiatief van het Fonds GavoorGeluk. De Stad Gent heeft samen
met Logo Gezond+ een coördinerende rol op lokaal niveau. Samen met een lokale
projectgroep waarin een 30-tal Gentse organisaties vertegenwoordigd zijn die werken
met kinderen en jongeren, wordt Warme Stad Gent vormgegeven.



'Een op de vijf jongeren kampt met psychische of emotionele problemen. Dat is
belangrijk en verdient onze aandacht. Je goed voelen in de kindertijd, sterkt je
voor de toekomst. Als het minder goed gaat, moet dat bespreekbaar zijn. Dat
willen we met Warme Stad Gent bereiken.'

— Resul Tapmaz, schepen van Welzijn en Gelijke Kansen

'Gent kreeg in 2014 het label Kind- en Jeugdvriendelijke stad. Een van de
speerpunten van het actieplan is de gezondheid en het welzijn van kinderen en
jongeren. En dat is nodig. Want opgroeien is plezant, maar kan ook hard zijn.
Sommige kinderen en jongeren, zeker binnen onze stedelijke context, hebben het
erg hard te verduren. Steun van hun peers, zoals Warme William met deze
campagne oproept, kan dan een wereld van verschil uitmaken. Daarnaast bouwen
we verder aan plekken, bijvoorbeeld op school of in de jeugdbeweging, waar
jongeren zich thuis voelen, zelf inspraak hebben en waar ze kunnen 'thuiskomen'

— Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
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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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