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Stad Gent zet pleeggezinnen in de bloemetjes
in stadhuis

Naar aanleiding van de Week van de Pleegzorg, van 15 tot 24 november 2019,

worden de Gentse pleeggezinnen vanavond feestelijk in het stadhuis ontvangen.

Pleegzorg kan niet genoeg in de kijker worden gezet, want hoewel in Gent alleen al

250 pleegkinderen worden opgevangen, blijft de nood aan pleegzorgers bijzonder

hoog.

Pleegzorggemeente

⏲



Pleegzorg Oost-Vlaanderen kende op 5 juli 2019 het label ‘Pleegzorggemeente’ toe aan de Stad

Gent. Vandaag, op vrijdag 15 november (de start van de Week van de Pleegzorg), worden zo'n

150 ouders en kinderen van Gentse pleeggezinnen in het stadhuis ontvangen met een hapje en

een drankje. Voor de allerkleinsten is er een speelhoekje, de oudere kinderen worden

getrakteerd op een optreden van de Gentse poppenkast Pedrolino.

Nood blijft hoog

Met deze ontvangst wil de Stad Gent de pleegzorgouders heel erg bedanken voor hun inzet, elke

dag opnieuw. Maar bovenal wordt deze ontvangst georganiseerd met de boodschap om

pleegzorg bij de Gentenaar bekender te maken. Want uit nieuwe cijfers van Pleegzorg

Vlaanderen blijkt dat de nood aan pleeggezinnen hoog blijft, niet alleen in Vlaanderen maar ook

in onze eigen stad. Hoewel in Gent al 250 pleegkinderen worden opgevangen, wachten ook hier

nog kinderen en jongeren op een pleeggezin.

Infoavond

Om pleegzorg toe te lichten en alle informatie te verstrekken aan geïnteresseerden, geeft

Pleegzorg Oost-Vlaanderen een infoavond. Iedereen die meer wil te weten komen over

pleegzorg, kan terecht op de infoavond op dinsdag 19 november 2019 van 19.30 tot 21.30 uur

bij Pleegzorg Oost-Vlaanderen, Stapelplein 28, 9000 Gent. De Stad Gent zorgt deze week

bijkomend voor bestekhouders met informatie over pleegzorg in de personeelsrestaurants van

de Groep Gent en in de verschillende sociale restaurants.

'Als Stad willen we er zijn voor alle gezinnen. Door pleegzorg onder de
aandacht te brengen, hopen we dat er meer Gentenaars opstaan om tijdelijk of
permanent een veilige haven te zijn. Met de ontvangst op het stadhuis zetten
we de Gentse pleeggezinnen in de bloemetjes. En we hopen op extra
pleegouders na de infoavond.'
— Elke Decruynaere, schepen van Gezinsbeleid

Contact

Els De Vos, Dienst Welzijn en Gelijke Kansen, gsm 0474 96 28 60, e-mail

els.devos@stad.gent

Voor meer informatie over pleegzorg en de infoavond

mailto:els.devos@stad.gent
https://www.pleegzorgvlaanderen.be/


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.

Alexander Delplace, Dienst Welzijn en Gelijke Kansen, gsm 0497 46 72 27, e-mail

alexander.delplace@stad.gent

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

sofie.redele@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
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