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Opgelet voor misleidende deur-aandeurverkoop 'ten voordele van De Pretfabriek
of VZW Jong'
De Stad Gent waarschuwt haar inwoners voor frauduleuze deur-aan deurbezoeken
waarbij mensen zogezegd producten verkopen voor de stedelijke vakantiewerking De
Pretfabriek of voor de jeugdwerking van VZW Jong. Beide organisaties benadrukken dat
zij niet bij de actie betrokken zijn.
Ongeruste burgers signaleerden dat er mensen wafels en andere producten kwamen verkopen,
zogezegd ten voordele van de Pretfabriek of VZW Jong. Dat gebeurde in Gent recent nog in de
wijken Stationsbuurt-Noord en Brugse Poort-Rooigem, maar ook in de stad Deinze.
De Jeugddienst benadrukt dat ze nooit van deur tot deur gaan om iets te verkopen. VZW Jong,
een andere organisatie die kinder- en jongerenactiviteiten in de wijken organiseert, doet dat
slechts zelden, maar is nu dus niet betrokken.

'De Pretfabriek noch de Jeugddienst organiseert deur-aan-deurverkopen ter
ondersteuning van de vakantiewerking. Als iemand met zo'n smoesje aan de deur
komt, verwittig je dus best zo snel mogelijk de politie. Uiteraard zijn er ook
jeugdverenigingen die op een legitieme wijze een deur-aan-deurverkoop
organiseren. We kunnen de Gentenaar dus enkel oproepen om waakzaam te
blijven.'
— Elke Decruynaere, schepen van Jeugd

'Jongeren die in onze naam zaken verkopen moeten zich kunnen legitimeren met
een brief met onze contactgegevens en informatie rond de actie. Ze worden ook
altijd begeleid door een meerderjarige begeleider'
— Kadir Vardar, algemeen coördinator ad interim VZW Jong
Contact
Astrid Van de Sompel, medewerker Pretfabriek, gsm 0472 98 18 14, e-mail
astrid.vandesompel@stad.gent

Bevoegd
Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding,
Gezinsbeleid, Outreachend Werk en Jeugd,
stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09
266 50 78, e-mail
schepen.decruynaere@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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