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Actie voor Warmste Week: voor 10 UiTPAS-
punten doneer je een kinderboek

UiTPAS regio Gent organiseert voor het 4de jaar op rij een actie voor Music for

Life. In ruil voor 10 UiTPAS-punten doneer je een kinder- of jeugdboek aan

Kompanjon vzw. Die organisatie ondersteunt kwetsbare kinderen en jongeren bij

schoolse taken en moedigt hen aan om te lezen.

Punten sparen voor het goede doel
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Wie een UiTPAS heeft, kan punten sparen bij elke deelname aan een activiteit van een UiTPAS-

partner. Die punten kunnen vervolgens ingeruild worden voor kortingen, gratis tickets of

andere voordelen. Maar tijdens Music for Life kan je met je gespaarde UiTPAS-punten ook het

goede doel steunen, nu al voor het vierde jaar op rij. Dankzij het enthousiasme van heel wat

UiTPAS-kaarthouders werd vorig jaar een 500-tal doosjes stiften en kleurpotloden geschonken

aan Multifunctioneel Centrum Sint-Jozef. Dit jaar worden kinder- en jeugdboeken ingezameld

ten voordele van Kompanjon vzw.

'Kinderen aan het lezen krijgen, wordt een steeds grotere uitdaging.
Kompanjon vzw ondersteunt kwetsbare kinderen bij schoolwerk en stimuleert
ze om meer te lezen. Tijdens de Warmste Week kunnen mensen met een
UiTPAS voor slechts 10 punten een kinder- en jeugdboek schenken aan dit
warme initiatief.'
— Sami Souguir, schepen van Cultuur 

Leescultuur bevorderen via huistaakbegeleiding

Wat doet Kompanjon vzw? Een student komt wekelijks aan huis en ondersteunt een of

meerdere kinderen bij schoolse taken. Het contact tussen de student en de ouder(s) groeit week

na week: ze bekijken samen de agenda, de huistaken worden gemaakt en er wordt al eens een

spelletje gespeeld. Een ander doel van Kompanjon vzw is de leescultuur stimuleren in gezinnen

door kinderen en jongeren aan te moedigen om te lezen en in contact te brengen met boeken.

Op het einde van het semester schenkt Kompanjon vzw aan elk ondersteund kind een boek. Het

gaat over meer dan 200 kinderen per jaar. Een nieuw boek is voor de meeste onder hen een

uitzonderlijk en kostbaar geschenk.

Praktisch

Heb jij een UiTPAS, spring dan binnen in een van de deelnemende locaties om je punten in te

wisselen en een boek te doneren. Deelnemen kan tot en met 23 december op de volgende

locaties.

Gent: Stadswinkel (in de Raadskelder van het belfort)

Merelbeke: Sociaal Huis, gemeentehuis of in een van de vrijetijdsdiensten

Destelbergen: hoofdbibliotheek en Villa Tuur.

Contact



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.

Marie Desimpelaere, Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd, tel. 09 323 61 58, e-mail

uitpas@stad.gent

Bevoegd

Sami Souguir
Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 54 80, e-mail schepen.souguir@stad.gent

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

Sofie Bracke
Schepen van Economie, Handel, Sport en Haven, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, gsm 0473
83 75 82, e-mail schepen.bracke@stad.gent

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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