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Vrijwilligersbeurs vormt slotstuk Week van de
Vrijwilliger

Op zaterdag 2 maart 2019 zijn kandidaat-vrijwilligers welkom op de

Vrijwilligersbeurs in de Ghelamco Arena. Een 60-tal organisaties geven er

informatie over hun werking en wat vrijwilligers zoal kunnen doen. De beurs

vormt het slotstuk van de Week van de Vrijwilliger (23 februari - 3 maart), waarin

de Stad Gent alle vrijwilligers bedankt voor hun engagement.

Vrijwilligersbeurs in de Ghelamco Arena

Op zaterdag 2 maart 2019 vindt tussen 11 en 16 uur in de business lounge van de Ghelamco

Arena de Vrijwilligersbeurs plaats. Kandidaat-vrijwilligers maken er kennis met een 60-tal

diensten van de Stad Gent, het OCMW Gent, en organisaties uit onder meer de zorg-, cultuur-

en onderwijssector. Bezoekers krijgen er uitleg en advies op maat over vrijwilligerswerk.
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Gent dankt vrijwilligers voor hun engagement

De Vrijwilligersbeurs valt tijdens de Week van de Vrijwilliger, die plaatsvindt van 23 februari tot

en met 3 maart 2019. Deze week is het uitgelezen moment om vrijwilligers te bedanken voor het

engagement dat ze opnemen en anderen te motiveren om een engagement op te nemen.

Ook het Gentse stadsbestuur steekt tijdens deze week de handen uit de mouwen: verschillende

schepenen gaan aan de slag en nemen een aantal vrijwilligerstaken over.

 

Bevoegde schepen Astrid De Bruycker trapt op zaterdag 23 februari de week af. Schepen De

Bruycker gaat koken bij het Team Deen, een jongereninitiatief dat naast wekelijkse activiteiten

ook tweemaandelijks een brunch organiseert voor moeders uit de Brugse Poort. Voor de

gelegenheid worden de rollen omgedraaid en schuiven de vrijwilligers de voeten onder tafel. 

'Vrijwilligerswerk maakt gelukkig. Het helpt om zin en richting te geven aan het
leven en zelfs om lichamelijk gezond te blijven. Een win-winsituatie, want veel
organisaties hebben helpende handen nodig. Als stad willen we de match
tussen organisaties en kandidaat-vrijwilligers helpen maken.'
— Astrid De Bruycker, schepen van Gelijke kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar groen

Vrijwilligerspunt Gent: hét centrale aanspreekpunt voor
vrijwilligerswerk

Sinds twee jaar beschikt Vrijwilligerspunt Gent over het digitaal platform

www.vrijwilligerspunt.stad.gent. Het platform creëert een digitale ruimte waarin (kandidaat-

)vrijwilligers en organisaties elkaar kunnen vinden en samen tot een ideale 'match' kunnen

komen.

Ontdek de deelnemende organisaties

https://vrijwilligerspunt.stad.gent/kalender/5c643a0876139f6b138b45f7/vrijwilligersbeurs
http://www.vrijwilligerspunt.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.

'Het valt op dat het aantal bezoekers op ons digitale platform stijgt. Op dit
moment zijn er 392 organisaties actief op zoek naar vrijwilligers op onze
website. Met bijna 1.000 geregistreerde vrijwilligers en 194 openstaande
vacatures zien wij daar dus nog veel mogelijkheden tot succesvolle
samenwerkingen.'
— Mohamed El Bakali, coördinator Vrijwilligerspunt Gent

1 op 7 Gentenaars doet het al. Nu jij nog

Onderzoek toont aan dat 13,9% van de Vlamingen vrijwilligerswerk opneemt. Voor Gent komt

dat neer op zo'n 35.000 mensen. Onder het motto ‘1 op 7 Gentenaars doet het al. Nu jij nog’ wil

het Vrijwilligerspunt Gent iedereen aansporen om als vrijwilliger aan de slag te gaan.

Contact

Mohamed El Bakali, coördinator Vrijwilligerspunt Gent, tel 09 267 03 22 , e-

mail Vrijwilligerspunt@stad.gent

Laurens Teerlinck, Woordvoerder schepenen Rudy Coddens, Astrid De Bruycker & Annelies

Storms , gsm 0497 46 72 57, e-mail laurens.teerlinck@stad.gent

Bevoegd

Astrid De Bruycker
Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar groen, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail astrid.debruycker@stad.gent
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