
 13 november 2019, 08:00 (CET)

Stad Gent verdubbelt gift van Gentenaars aan
11.11.11

De bijdrage van de Stad Gent aan de 11.11.11-campagne van dit jaar werd berekend

op basis van de resultaten van de campagne in Gent in 2018 en bedraagt 75.000

euro. De Stad Gent ondersteunt al jaren de najaarsactie van 11.11.11. Sinds 2011

legt de Stad één euro bovenop elke euro die in Gent wordt opgehaald.

Changemakers

Dit jaar zet 11.11.11, de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging, changemakers wereldwijd

op een voetstuk met hoopvolle verhalen, straffe acties en scherpe inhoud. Changemakers

streven naar een duurzame, leefbare toekomst waarin iedereen een plaats krijgt. Ze strijden

tegen ongelijkheid, klimaatverandering, uitbuiting door grote multinationals. Maar het wordt

hen moeilijk gemaakt. Steeds meer komt de vrijheid van meningsuiting onder druk te staan.

Net daarom zijn deze changemakers belangrijker dan ooit in de strijd voor verandering en voert

11.11.11 campagne.

Meer dan een symbolische daad
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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 261.000 inwoners en 78.400 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. Meer info via www.stad.gent.

'De medefinanciering door de Stad Gent is geen louter symbolische daad,
maar maakt deel uit van het lokaal mondiaal beleid dat erop gericht is de
inspanningen van de Gentenaars rond internationale solidariteit te
ondersteunen en te versterken.'
— Tine Heyse, schepen voor Noord-Zuid 

Via de medefinanciering van de jaarlijkse 11.11.11-campagne steunt de Stad de koepel van de

Vlaamse Noord-Zuidbeweging, die op zijn beurt voor een verdeling onder de lidorganisaties

zorgt.  De medefinanciering is in de eerste plaats een erkenning van de inspanningen die elke

Gentenaar tijdens de campagne levert: de vele vrijwilligers die in het weekend van 11 november

de straat op gaan én de talrijke Gentenaars die een vrijwillige financiële bijdrage doen.

Internationale solidariteit is een zaak van iedereen, zowel van overheden, ondernemingen als

van individuen.

Contact

Dirk Bogaert, kabinet schepen Heyse, gsm 0499  86 53 10, e-mail dirk.bogaert@stad.gent

Dienst internationale relaties en netwerken - team internationale solidariteit, tel. 09 323 55

05 , e-mail noord.zuid@stad.gent

Bevoegd

Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Wonen en Noord-Zuid, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09
266 54 31,  
e-mail schepen.heyse@stad.gent
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