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Crowdfunding.gent in nieuw kleedje na bijna
100 gerealiseerde initiatieven

Via crowdfunding.gent werd in 5 jaar tijd in totaal zo'n 222.500 euro ingezameld

voor net geen 100 Gentse projecten. Om dat succes verder te zetten, krijgt de

website nieuwe mogelijkheden. Zo kunnen initiatiefnemers voortaan online

tickets verkopen of op zoek gaan naar helpende handen.

De stad maken we samen

⏲

http://persruimte.stad.gent/
http://crowdfunding.gent/


Crowdfunding.gent werd zo'n 5 jaar geleden opgericht. Op het platform kunnen Gentenaars en

Gentse ondernemingen die een innovatief, duurzaam project hebben naar alternatieve

financiering zoeken. Het platform is er voor iedereen met een idee voor zijn straat, wijk of zelfs

de hele stad, en dat zowel voor baanbrekende als voor kleine ideeën.

De stad maken we zoveel mogelijk samen en crowdfunding.gent is daar een
goed voorbeeld van. Via dat platform hebben 4.937 Gentenaars samen al 97
Gentse projecten helpen bekostigen. In totaal werd al 222.609 euro
ingezameld. Om dat succes verder te zetten, hebben we de mogelijkheden
van het platform uitgebreid.
— Astrid De Bruycker, schepen van Participatie

Nu ook tickets verkopen

De Stad Gent ging in zee met het bedrijf Koalect om de website in een nieuw kleedje te steken

en nieuwe mogelijkheden aan te bieden. Wie een evenement organiseert, kan via het platform

vragen wie wil bijdragen. Wie niet financieel kan of wil bijdragen, kan nu aangeven mee te

willen helpen door de handen uit de mouwen te steken.

Op dit moment lopen er 3 projecten. Zo zamelen de initiatiefnemers van #Zorgpla geld in om de

zorgverleners in de 4 grootste Gentse ziekenhuizen een lekkere maaltijd van een lokale

handelaar of horecazaak te bezorgen. De actie van Topo Copy is dan weer net afgelopen. Het

open atelier zamelde 4.124 euro in voor het bekostigen van een nieuwe printer, terwijl ze

mikten op 3.500 euro. Als bedanking krijgen donateurs een print van een kunstenaar.

We doen niet snel melig maar dit heeft ons toch gepakt. Dit is niet alleen een
financiële, maar ook een mentale opsteker, waarvoor dank dank dank.
— Topo Copy bedankt de donateurs na een succesvolle campagne

Contact

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

mail lien.braeckevelt@stad.gent

Laurence De Bolle, Dienst Beleidsparticipatie, gsm 0498 12 30 84, e-mail

laurence.debolle@stad.gent
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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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