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Noodopvang voor daklozen geopend

Gezien de grote vraag naar nachtopvang en het gure winterweer wordt vandaag 22
januari 2019 de noodopvanglocatie voor daklozen geopend in samenwerking met
het CAW. Het gaat om een extra vleugel in het Baudelohof (Baudelokaai 2) waar
een slaapzaal wordt voorzien, zodat er 20 extra personen kunnen overnachten. De
noodopvang komt bovenop de basiscapaciteit van 105 bedden voor nachtopvang.
Tot nu toe was er steeds voldoende aanbod voor dak- en thuislozen in de nachtopvang. Sinds
gisteren is de nachtopvang echter volzet. De extra noodopvang blijft geopend zolang de
basiscapaciteit van 105 bedden volledig gebruikt wordt en men vrieskou voorspelt.

'Naast een structurele inzet op bestrijding van dakloosheid het hele jaar door,
hebben we deze winter extra maatregelen genomen ter ondersteuning van de
daklozen in Gent. Er werd ook een noodcapaciteit werd voorzien. Vandaag
spreken we voor het eerst deze noodcapaciteit aan, omdat er een verhoogde
vraag is bij dit vriesweer.'
— Rudy Coddens, schepen van Sociaal beleid en Armoedebestrijding

De winteropvang werd al op 19 november 2018 geopend en blijft voorzien tot 17 maart 2019.
Daklozen kunnen daarnaast al om 20 uur terecht in de nachtopvang dit jaar, een uur vroeger
dan vorige jaren. Er is deze winter ook extra dagopvang (van 16.30 tot 20.30 uur) voorzien via
Warme Winter. Alleenstaande daklozen kunnen dagelijks terecht in het inloopcentrum in de
Pannestraat, dakloze gezinnen kunnen terecht in de Wittemolenstraat in Sint-Amandsberg.
Burgers die zelf een steentje willen bijdragen tot een ‘warme winter’ kunnen zich aanmelden
bij info@enchantevzw.be of via het telefoonnummer 0472 92 61 78. Ook bij Gentinfo (09 210 10
10) kunnen burgers terecht voor meer informatie over verschillende organisaties en initiatieven
en over waar er nog hulp nodig is.
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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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