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Stadsmedewerkers zamelen 13.327 euro in
voor kwetsbare jongeren en kinderen

De actie ‘Gentsters for Life’ van de personeelsleden van de Stad Gent heeft 13.327

euro opgebracht voor 3 Gentse vzw’s met een werking voor kwetsbare kinderen en

jongeren. Het waren de stadsmedewerkers zelf die kozen voor Fonds Achilles,

Lejo vzw en Overkophuis.

Eigen keuze
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De personeelsleden van de Stad Gent organiseerden eind 2020 voor de tweede keer hun goede

doelenactie. In 2019 zamelden ze 11.104 euro in voor Kom op tegen Kanker. Deze keer zetten ze

zich in voor kwetsbare kinderen en jongeren, een groep die het in coronatijden extra hard te

verduren heeft. De actie bracht 13.327 euro op. Een mooi resultaat, zeker nu de actie door

corona in een aangepaste vorm moest doorgaan.

 

Het waren de stadsmedewerkers zelf die kozen voor Fonds Achilles, Lejo vzw en Overkophuis.

Zij krijgen elk een derde van de opbrengst. De personeelsleden hebben via hun digitale

werkplek ook promo gevoerd voor andere vzw’s met een werking voor kinderen en jongeren.

Gentsterproducten

Het geld werd ingezameld via een verkoopactie. ‘Gentsters’, een alias voor de

stadsmedewerkers, konden een aantal producten kopen in de Stadswinkel. Het ging onder

andere om chocolaatjes gemaakt door de stedelijke Hotelschool, Gentstertruien,

babyrompertjes, duurzame drinkflessen, mokjes die Helen B speciaal voor deze actie ontwierp

en hippe turnzakjes. De Stad Gent schonk daarbovenop een deel van de reservatiekost voor een

personeelsmoment tijdens het Film Fest Gent.

 

Ook in 2021 plannen de Gentsters een actie voor het goede doel. Dan zullen ze zich inzetten

voor de ouderen in de samenleving.

Contact

Saartje Van Wambeke, Dienst Communicatie, gsm 0485 57 50 51, e-mail

saartje.vanwambeke@stad.gent

Thomas Dierckens, kabinet burgemeester, gsm 0477 38 29 37, e-

mail thomas.dierckens@stad.gent

Joris Wauters, kabinet schepen Van Braeckevelt, gsm 0498 28 70 23, e-

mail joris.wauters@stad.gent
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Mathias De Clercq
Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 00, e-mail
burgemeester.declercq@stad.gent

Bram Van Braeckevelt
Schepen van Personeel, Werk en Sociale Economie, Openbare Netheid en Toerisme, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 40, e-mail schepen.vanbraeckevelt@stad.gent
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