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In Gent geen gebrek aan vrijwilligers, en Stad
wil er nog meer op de been

Bij de stadsdiensten, stedelijke musea en woonzorgcentra zijn meer dan 4.200

vrijwilligers aan de slag. Op zaterdag 5 december 2020, de 'Dag van de

Vrijwilliger', worden ze in de bloemetjes gezet met een kaartje en een bon. Met de

campagne 'Omdat het helpt' gaat de Stad straks op zoek naar nog meer

vrijwilligers die zich willen inzetten in hun buurt.
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Dat Gentenaars willen helpen, bewijzen de cijfers. Sinds de eerste lockdown meldden al meer

dan 2.000 Gentenaars zich aan via het platform 'Gent Helpt', speciaal in het leven geroepen

toen de coronacrisis uitbrak. Ook via het Vrijwilligerspunt Gent boden zich sinds de eerste

lockdown 660 nieuwe kandidaat-vrijwilligers aan, een verdubbeling ten opzichte van dezelfde

periode vorig jaar. Uiteindelijk voerden Gent Helpt-vrijwilligers zo’n 550 opdrachten uit, van

hulp bij boodschappen doen tot een telefoontje voor een babbel. Vandaag worden ze ook

ingezet in bijvoorbeeld scholen en in woonzorgcentra.

Die golf van solidariteit is bijzonder hartverwarmend. Heel wat vrijwilligers
hebben intussen ook een langdurig engagement bij een organisatie of hebben
het contact met de hulpvrager behouden. Dat is de mooie keerzijde van de
coronacrisis: dat daaruit ook duurzame engagementen ontstaan. Die
solidariteit willen we absoluut vasthouden.
— Astrid De Bruycker, schepen van Participatie en Buurtwerk

Bedanking en ondersteuning

Bij stadsdiensten en in stedelijke musea en woonzorgcentra zijn in totaal iets meer dan 4.200

vrijwilligers aan de slag. Op zaterdag 5 december 2020, de 'Internationale Dag van de

Vrijwilliger', ontvangen zij van het Vrijwilligerspunt en het stadsbestuur een bedankingskaart

via de post en een bon van 10 euro. De bon is te spenderen bij lokale handelaars.

Om al dat vrijwilligerswerk nog meer te ondersteunen, lanceert het Vrijwilligerspunt Gent begin

2021 de campagne ‘Omdat het Helpt’, die Gentenaars aanspoort om een engagement aan te

gaan bij een sociale organisatie of in hun buurt. Later op het jaar komt er ook een nieuwe

website om vraag en aanbod nog beter op elkaar af stemmen.

Contact

Lien Braeckevelt, kabinet schepen De Bruycker, gsm 0486 91 18 21, e-mail

lien.braeckevelt@stad.gent

Marie Desimpelaere, Vrijwilligerspunt Gent, gsm 0477 99 92 47, e-mail

marie.desimpelaere@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.

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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