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Mohamed Essakhi, Ourdia Tablout, Een Hart
voor Vluchtelingen en Gevelbank winnen
Samenlevingsprijs 2019

De winnaars van de Samenlevingsprijs 2019 van de Stad Gent zijn Mohamed

Essakhi (zie foto), Ourdia Tablout, Een Hart voor Vluchtelingen en Gevelbank. Op

voorstel van de jury is er dit jaar ook een bijzondere vermelding voor de Gentse

imam Khalid Benhaddou.

Met de Samenlevingsprijs huldigt de Stad Gent elke twee jaar mensen en twee organisaties die

zich belangeloos inzetten voor het samenleven in de stad. Er wordt een prijs uitgereikt in vier

verschillende categorieën: individuen, bedrijven, social profit-organisaties en nieuwe

Gentenaren. Van 1 tot en met 20 oktober 2017 konden Gentenaars voor elke categorie

stemmen. Ze hadden de keuze uit 12 genomineerden. In totaal hebben 1.227 Gentenaars

gestemd.

⏲



De stemmen van de Gentenaars en de quotering van een onafhankelijke jury bepaalden de

uiteindelijke winnaars. De uitreiking vindt plaats op vrijdag 29 november 2019. Alle winnaars

krijgen een uniek aandenken, een gepersonaliseerde plant van drift vzw, als blijk van erkenning

voor hun streven naar een warmere samenleving.

Categorie individuen: Mohamed Essakhi

Mohamed Essakhi (zie foto bovenaan) werkt als elektricien voor de Stad Gent en legt in zijn

vrije tijd gratis geveltuintjes aan in de Brugse Poort. Op zijn website

www.geveltjesmetzuurstof.be vertelt hij hoe je geveltuintjes aanlegt en welke planten je het best

gebruikt. Mohamed zet zich belangeloos in om de stad aangenaam te maken. Het geeft hem een

goed gevoel iets te doen voor mensen met een beperking, oudere mensen of mensen die zelf niet

zo handig zijn.

Categorie Nieuwe Gentenaar: Ourdia Tablout

Ourdia is een gemotiveerde vrijwilliger die zich al jaren inzet voor allerlei Gentse organisaties,

zoals Kwasa Kwasa, De Sloep, In-Gent vzw, Nakhla vzw, het Soepcafé, het Buurtwerk en de

Federatie Marokkaanse Verenigingen. Ze brengt mensen bij elkaar en zet zich zonder

onderscheid in voor elke Gentenaar.

Categorie bedrijven: Gevelbank

https://persruimte.stad.gent/images/339279


Gevelbank installeert een bankje voor de deur en stimuleert zo ontmoeting in de buurt. De

productie van de gevelbank verloopt duurzaam en in samenwerking met lokale producenten.

Installatie en transport gebeurt met de bakfiets. Voor zowel de houten bank als het stalen frame

werken ze samen met sociale werkateliers.

Categorie social profit: Een Hart voor Vluchtelingen

Via de weggeefwinkel De Olijfboom biedt Een Hart voor Vluchtelingen vzw hulp aan

nieuwkomers en nieuwe Gentenaars. Ze krijgen er een startpakket en materiële noodhulp

(kledij, huisraad en verzorgingsspullen). Er is tijd voor een babbel zodat mensen elkaar in een

open sfeer leren kennen. Zo wordt deze vzw een warme thuisbasis voor zowel bezoekers als

vrijwilligers.

https://persruimte.stad.gent/images/339277


Bijzondere vermelding: Khalid Benhaddou

Khalid Benhaddou is imam van de grootste Arabafone moskee in Gent, coördinator van het

onderwijsnetwerk islamexperten en auteur van verschillende boeken. Hij krijgt op de

prijsuitreiking een bijzondere vermelding voor zijn bovenlokale inzet om de dialoog tussen

mensen met verschillende overtuigingen te bevorderen en voor zijn niet aflatende strijd tegen

elke vorm van radicalisering.
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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 sterkte van het sociaal weefsel staat of valt met het engagement van de
Gentenaars zelf. Met de Samenlevingsprijs tonen we onze appreciatie voor
wie zich belangeloos inzet voor de omgeving. Het is een moment om te
zeggen: ‘u mag trots zijn, op wat u betekent voor deze stad’. Naast de 4
winnaars wordt ook imam Khalid Benhaddou gelauwerd. Khalid is een
authentieke Gentenaar, die consequent een boodschap van respectvol
samenleven uitdraagt op verschillende fora. Voor die aanhoudende
inspanningen krijgt hij een eervolle vermelding van de jury.'
— Astrid De Bruycker, schepen van Gelijke Kansen

Informatie

Nedim Demirogullari, Dienst Welzijn en Gelijke Kansen, gsm 0473 88 35 76, e-

mail nedim.demirogullari@stad.gent

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

alexander.delplace@stad.gent

Laurens Teerlinck, kabinet schepen Astrid De Bruycker , gsm 0484 68 12 59, e-mail

laurens.teerlinck@stad.gent

Bevoegd

Astrid De Bruycker
Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar groen, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.debruycker@stad.gent
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