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App die studenten samenbrengt na één jaar
meer dan 7.350 keer gedownload

De KLIK-app, een zoekertjessysteem dat Gentse studenten met elkaar in contact

brengt, werd na één jaar meer dan 7.350 keer gedownload en telt nu meer dan

4.450 actieve gebruikers. De app is een initiatief van de Gentse

hogeronderwijsinstellingen en de Stad.

Het concept is simpel: een student plaatst een zoekertje, andere studenten kunnen erop

reageren en beslissen om contactgegevens uit te wisselen. Op zoek naar een sportmaatje?

Iemand om samen te koken? Via de app ontmoeten de studenten elkaar 'in real life'. Sinds de

lancering één jaar geleden werd de app meer dan 7.350 keer gedownload. De app telt bovendien

meer dan 4.450 actieve profielen. Er werd al ongeveer 12.500 keer geklikt op zo'n 2.800

zoekertjes. Ook andere studentensteden zijn enthousiast en willen de app lanceren.
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De Gentse studenten-app werd ontwikkeld door en voor studenten vanuit het project Student in

Warme Stad Gent, met vertegenwoordiging van alle Gentse hogeronderwijsinstellingen, Logo

Gezond+, Fonds GavoorGeluk en de Stad Gent.

Tiendaagse Geestelijke Gezondheid

Onder de noemer 'Student in Warm Gent' bundelen de hogeronderwijsinstellingen en de Stad

Gent al sinds januari 2018 hun krachten voor de verbetering van het mentaal welzijn van

studenten in Gent. Dat leidde onder meer tot de opstart van de website www.contentingent.be

en de KLIK-app.

Naar aanleiding van de Werelddag voor Geestelijke Gezondheid op donderdag 10 oktober 2019

vinden er verspreid over 10 dagen ook 40 uiteenlopende activiteiten plaats die de Gentenaars

willen leren om beter om te gaan met de kleine en grote uitdagingen van het leven. Ook dit jaar

is er opnieuw een ruim aanbod voor jongeren. Alle activiteiten zijn gratis en iedereen is

welkom. Voor de meeste workshops en lezingen moet vooraf ingeschreven worden.

'Psychisch welzijn is een speerpunt van het Gentse gezondheidsbeleid. Met
Warme Stad Gent zorgen we mee voor omkadering van kinderen, jongeren en
studenten. Voor senioren met een psychische kwetsbaarheid voorzien we
begeleiding. Via de Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid werken we
aan psycho-educatie voor het brede publiek, nu al voor het vijfde jaar op rij.'
— Rudy Coddens, schepen van Sociaal beleid en Gezondheid

http://www.contentingent.be/
https://persruimte.stad.gent/images/331827


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.

Contact

Sarah Peene, Logo Gezond+ vzw, projectcoördinator Student in Warme Stad Gent, tel. 09

266 70 27, e-mail sarah.peene@gezondplus.be

Alexander Delplace, Dienst Welzijn en Gelijke Kansen, gsm 0497 46 72 57, e-mail

alexander.delplace@stad.gent

Laurens Teerlinck, woordvoerder schepen Rudy Coddens, gsm 0484 68 12 59, e-mail

laurens.teerlinck@stad.gent

Bevoegd

Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid: alle informatie

Rudy Coddens
Schepen van Sociaal Beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en
Financiën, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail
schepen.coddens@stad.gent
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