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Steun De Warmste Week met uw UiTPAS

Voor het derde jaar op rij organiseert UiTPAS Gent een actie voor De Warmste

Week van Studio Brussel en doet het een warme oproep aan alle pashouders.

Heeft u een UiTPAS, spring dan even binnen in de Stadswinkel. In ruil voor 5

UiTPAS-punten doneert u een set potloden of stiften aan Multifunctioneel

Centrum Sint-Jozef. Die organisatie biedt zorg op maat aan kinderen en jongeren

met een verstandelijke beperking, autismespectrumstoornis, gedrags- en

emotionele problemen of een sociale problematiek.

Potloden en stiften voor het goede doel

⏲



Wie een UiTPAS heeft, kan punten sparen bij elke deelname aan een activiteit van een UiTPAS-

partner. Die punten kunnen vervolgens ingeruild worden voor kortingen, gratis tickets of

andere voordelen. Maar tijdens De Warmste Week kunt u met uw gespaarde UiTPAS-punten

voor het derde jaar op rij het goede doel steunen.

Dankzij het enthousiasme van heel wat UiTPAS-kaarthouders werden vorig jaar bijna 800

rugzakjes en turnpantoffels geschonken aan vzw Kras Gent. Dit jaar worden potloden en stiften

ingezameld ten voordele van MFC Sint-Jozef. Verspreid over 3 campussen biedt MFC Sint-

Jozef  hulp aan meer dan 300 kinderen met een verstandelijke beperking,

autismespectrumstoornis, gedrags- en emotionele problemen of een sociale problematiek.

Meedoen aan de actie is heel eenvoudig: spring even binnen in de Stadswinkel met uw UiTPAS

en ruil 5 punten om voor een set potloden of stiften. De actie loopt nog tot en met zaterdag 22

december 2018.

Praktisch

De Stadswinkel (Botermarkt 17A) is open van maandag tot vrijdag van 9 tot 17 uur en op

zaterdag van 9 tot 12 uur. Wie nog geen UiTPAS heeft, kan er eentje aankopen in de Stadswinkel

of in een van de 13 verkooppunten.

Informatie

Marie Desimpelaere, Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd, tel. 09 323 61 60, e-mail

uitpas@stad.gent

Bevoegd/Betrokken

Een overzicht van de UiTPAS-verkooppunten vindt u hier

https://uitin.gent.be/uitpas/verkooppunten
mailto:uitpas@stad.gent


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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