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Stad Gent krijgt label 'Pleegzorggemeente' voor
haar steun aan pleeggezinnen

Op vrijdag 5 juli 2019 overhandigde Pleegzorg Oost-Vlaanderen het label
‘Pleegzorggemeente’ aan de Stad Gent, voor alle engagementen die het Gentse
stadsbestuur neemt om pleeggezinnen in de stad te ondersteunen.
De Stad Gent ziet het als haar verantwoordelijkheid om pleeggezinnen te ondersteunen en is al
lang een belangrijke partner voor Pleegzorg Vlaanderen. Nu wordt dat partnerschap ook
bezegeld met het label ‘Pleegzorggemeente’. Heel uiteenlopende engagementen van de stad
motiveerden Pleegzorg Vlaanderen om het label toe te kennen. Zo kent Gent de sociale korting
van 90% automatisch toe voor de opvang van kinderen uit een pleeggezin in de buitenschoolse
kinderopvang, maakt de stad pleegzorg actief mee bekend en worden alle Gentse pleeggezinnen
jaarlijks ontvangen op het stadhuis. De stad en Pleegzorg Oost-Vlaanderen werken ook nauw
samen in het kader van de opvang van niet-begeleide anderstalige nieuwkomers.

De erkenning van Gent als pleegzorggemeente is een bezegeling van de
jarenlange goede samenwerking en verstandhouding tussen Pleegzorg en de
Stad Gent. We zijn dan ook bijzonder trots dit label te mogen toekennen.
— Johan Van der Sypt, directeur Pleegzorg Oost-Vlaanderen

'Als Stad willen we er zijn voor alle gezinnen. Ook voor die gezinnen waar
pleegkinderen opgevangen worden of waarvan een kind elders opgroeit via
pleegzorg. Door pleegzorg onder de aandacht te brengen hopen we dat deze
hulpverleningsvorm nog bekender wordt. En met acties zoals de automatische
korting in stedelijke kinderopvang en een jaarlijkse bijeenkomst, maken we
ons engagement erg concreet.'
— Elke Decruynaere, schepen van Opvoeding

Pleegzorg in Vlaanderen
Vandaag zijn er in Vlaanderen meer dan 4.000 pleeggezinnen. 350 (bijna 10%) van deze
pleeggezinnen wonen in Gent. De gezinnen vangen kinderen, jongeren en volwassenen uit Gent
en de nabije omgeving op in hun gezin. Zij doen dit omwille van opvoedingsproblemen in het
gezin van oorsprong of omdat kinderen, jongeren of volwassenen kampen met psychische
problemen of met een andere handicap. Vaak kunnen ouders voor korte of lange tijd niet voor
hun kinderen zorgen. Afhankelijk van de concrete nood is de opvang continu, tijdens het
weekend, voor lange of korte duur. Pleeggezinnen geven al deze mensen een nieuwe thuis. Daar
kunnen ze zichzelf zijn en krijgen ze de kans om te groeien richting toekomst.
Contact
Els De Vos, Dienst Welzijn en Gelijke Kansen, gsm 0474 96 28 60, e-mail
els.devos@stad.gent
Walter Leenders, vzw Pleegzorg Oost-Vlaanderen, tel. 09 223 90 99, e-mail
walter.leenders@pleegzorgoostvlaanderen.be
Alexander Delplace, Dienst Welzijn en Gelijke Kansen (communicatie), gsm 0497 46 72 27, email alexander.delplace@stad.gent
Sarah Steenkiste, Kabinet schepen Elke Decruynaere, gsm 0473 541 345, e-mail
sarah.steenkiste@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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