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Jongeren houden mee het Keizerpark proper
op woensdag 19 juni 2019 om 14 uur
Beste lezer

Graag nodigen we je uit op een parkopruimactie van vzw JONG, het Dienstenbedrijf Sociale

Economie, IVAGO en de Groendienst. De opruimactie vindt plaats op woensdag 19 juni 2019

om 14 uur aan het gebouwtje van vzw JONG in het Keizerpark (ter hoogte van de skatezone).

Het Keizerpark, op de grens van Ledeberg en Gentbrugge, is een populaire plek om te verpozen

bij mooi weer.

Omdat er in het park vaak gepicknickt en gegeten wordt, blijft er heel vaak afval slingeren.

Jeugdwelzijnswerking vzw JONG, dat elke woensdagmiddag activiteiten voor jongeren

organiseert in het park, wil daarom de handen uit de mouwen steken. Samen met het

Dienstenbedrijf Sociale Economie, IVAGO en de Groendienst zullen ze het park opruimen.

Ook na de opruimactie zal vzw JONG het park mee schoon houden. Daarnaast zullen ze tijdens

de opruimactie op de foto gaan voor een affiche voor de buurt, met een oproep om afval in de

vuilnisbak te doen of mee naar huis te nemen.

Vzw JONG
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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.

Vzw JONG heeft op verschillende plaatsen een stek in Gent. De werking focust zich op kinderen

en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie, ze zijn welkom in (open) huizen. Daar

worden samen met hen activiteiten gedaan waarbij er specifieke aandacht is voor het

welzijnsluik van deze kinderen en jongeren.

 Je bent van harte welkom.

Met vriendelijke groeten

Dienst Communicatie Stad Gent

Contact

Joris Wauters, kabinet Bram Van Braeckevelt, gsm 0498 28 70 23, e-mail

joris.wauters@stad.gent

Sofie Rédelé, kabinet schepen Elke Decruynaere, gsm 0473 54 13 45, e-mail

sofie.redele@stad.gent

Elke Aerts, Groendienst, gsm 0496 96 41 36, e-mail elke.aerts@stad.gent

Koen Van Caimere, IVAGO, tel. 09 240 81 11, e-mail koen.van.caimere@ivago.be

Lees hier meer over VZW Jong
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