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Stad Gent zet mantelzorgers in de bloemetjes
op maandag 22 juni om 10 uur
Beste lezer

Graag nodigen we je uit op een van de verwenmomenten waarmee de Stad Gent mantelzorgers

een hart onder de riem steekt. Op maandag 22 juni om 10 uur overhandigt schepen van Sociaal

Beleid Rudy Coddens een koffiemok met Gentse neuzekes aan Johan Verstraete. Dat gebeurt bij

Johan thuis, in de Jules Vuylstekestraat 5, 9040 Sint-Amandsberg. Johan zorgt voor zijn zieke

vrouw en bereddert in zijn eentje het huishouden.

In Gent nemen zo'n 40.000 mensen een mantelzorgtaak op. De coronacrisis is voor hen een

bijzonder moeilijke periode. Naar aanleiding van de Dag van de Mantelzorg op 23 juni konden

Gentenaars daarom een mantelzorger nomineren. Van 22 tot 26 juni 2020 gaan

stadsmedewerkers bij mantelzorgers langs met een cadeau en tijd voor een babbel, ook over de

beschikbare dienstverlening. Ook via de woonzorgcentra worden cadeautjes verdeeld. In totaal

gaat het om 2.600 cadeautjes.

Mogen we vragen om je komst te bevestigen via pers@stad.gent. Gelieve steeds de afstandsregel

van 1,5 meter te respecteren.

Je bent van harte welkom.

Met vriendelijke groeten

Dienst Communicatie Stad Gent

⏲
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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.

Contact

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

laurens.teerlinck@stad.gent

Deze actie kwam tot stand in samenwerking met Samana (het vroegere Ziekenzorg),

Coponcho (het vroegere S-Plus Mantelzorg), LM Liever Thuis, de diensten maatschappelijk

werk van de ziekenfondsen, Vormingplus Gent-Eeklo, Steunpunt Mantelzorg,

Arteveldehogeschool - afdeling journalistiek, Gentse Raconteurs, zorgorganisatie i-mens en

sociaal innovatiebureau iDROPS.
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