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Gentenaars brengen 4.500 zelfgemaakte
mondmaskers binnen

De Stad Gent heeft in totaal al zo’n 223.000 handschoenen, 1.200 schorten, 222

liter alcoholgel en 82.500 mondmaskers verdeeld. Voor zorgpersoneel komen er

nu 3.500 gratis gezichtsbeschermers bij dankzij een initiatief van Fyxxi en Fablab

UGent. De Gentenaars zelf brachten al 4.500 zelfgemaakte mondmaskers binnen.

Coördinatie en verdeling

De Stad Gent neemt een coördinerende rol op voor de aankoop, inzameling en verdeling van

extra beschermend materiaal. Vanuit twee logistieke depots verspreidt de Stad materiaal bij

woonzorgcentra, vrijwilligersorganisaties, daklozenopvang, welzijnsvoorzieningen,

wijkgezondheidscentra, thuisverpleegkundigen en andere eerstelijnszorgverleners.
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'De inzameling, aankoop en verdeling van beschermend materiaal verloopt
naar omstandigheden vlot. Gentenaars en bedrijven springen bij, en tussen
zorgverleners is de solidariteit bijzonder groot. Schenkingen blijven welkom: er
is op dit moment vooral nood aan extra handschoenen en schorten.'
— Rudy Coddens, schepen van Sociaal Beleid 

Doe-het-zelfpakketten

Tot nu toe verdeelde de Stad in totaal zo’n 223.000 handschoenen, 1.200 schorten, 222 liter

alcoholgel en 82.500 mondmaskers, net als 90.000 ontsmettingsdoekjes, 1.250 liter handzeep,

5.000 rollen handdoekpapier en 36.000 rollen toiletpapier. Een 15-tal bedrijven en

onderwijsinstellingen schonk materiaal via de Stad, en de Gentenaars zelf brachten maar liefst

4.500 zelfgemaakte mondmaskers binnen. Om Gentenaars te helpen om mondmaskers zelf te

maken, verdeelde de Stad Gent doe-het-zelf-pakketjes. Bedrijven schonken daarvoor 600

lopende meter stof en 8.000 meter lint.

Fyxxi en Fablab UGent in de bres

Nu zijn er ook 3.500 extra gezichtsbeschermers voor zorgpersoneel. De gezichtsbeschermers

zijn een initiatief van Fyxxi en FabLab UGent. Fyxxi is een project van eduCentrum vzw dat

jong en oud moderne maakvaardigheden aanleert, Fablab is een workshop-labo van de UGent.

Fablab UGent versnijdt het materiaal, de ruimte van Fyxxi werd in sneltempo omgebouwd tot

een productielijn. Als de machines op volle toeren draaien, kunnen 3 personen zo’n 150

gezichtsbeschermers per dag maken. De herbruikbare maskers zijn vervaardigd uit duurzaam

materiaal dat makkelijk ontsmet kan worden. De Stad verdeelt de maskers en past 7.000 euro

bij in de productiekosten.

'Wij leggen onze focus op de productie van de gezichtsbeschermers omdat we
daarvoor de nodige machines en kennis in huis hebben. Zorgverleners
verdienen alle steun.'
—  Isabel Allaert, coördinator eduCentrum vzw

https://www.fyxxi.be/
http://www.fablab.ugent.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

Medewerkers van Fyxxi bij de zelfgemaakte gezichtsbeschermers.

Contact

Laurens Teerlinck, kabinet schepen Coddens en schepen Storms, gsm 0484 68 12 59, e-

mail laurens.teerlinck@stad.gent
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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

Annelies Storms
Schepen van Feesten en Evenementen, Facility Management, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.storms@stad.gent
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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.
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