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Lokale influencers laten Gentenaars
kennismaken met vrijwilligerswerk

Met de campagne 'Omdat Het Helpt' wil de Stad Gent meer mensen aanzetten om

vrijwilligerswerk te doen. Tijdens de Week van de Vrijwilliger kunnen Gentenaars

de digitale vrijwilligersbeurs bezoeken, of kennismaken met vrijwilligerswerk via

'Help één dag mee'. Enkele bekende Gentse influencers, zoals Hakim Chatar en

Jitske Van de Veire, geven alvast het goede voorbeeld.

'Omdat Het Helpt'
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http://persruimte.stad.gent/


Om vrijwilligerswerk extra onder de aandacht te brengen en mensen te laten kennismaken met

het diverse aanbod, lanceert het Vrijwilligerspunt de campagne 'Omdat Het Helpt'. Wie wil

proeven van vrijwilligerswerk kan zich registreren via www.stad.gent/omdathethelpt. Binnen

'Help één dag mee' worden kandidaat-vrijwilligers dan op basis van hun interesses en

beschikbaarheid gekoppeld aan een organisatie die graag iemand één dag (of enkele uren) laat

meedraaien in de vrijwilligerswerking.

Influencers helpen vrijwillig een handje

Om de campagne volop in de kijker te zetten, dragen ook enkele Gentse influencers hun steentje

bij.

Jitske Van de Veire, Hakim Chatar, Jef Willem, Laura Van De Woesteyne, Lies De Smet, Marthe

Laureys en Robrecht Vanden Thoren zullen vanaf volgende week de actie 'Help één dag mee'

aankondigen door zelf de handen uit de mouwen te steken.

Dat engagement is hartverwarmend. De solidariteit is sowieso groot in Gent,
dat zagen we de afgelopen maanden. Heel veel Gentenaars gaan een
engagement aan bij een sociale organisatie of in hun buurt. Met onze
campagne ‘Omdat Het Helpt’ willen we die solidariteit als het ware
‘vasthouden’, ook na corona. Bovendien willen we ook nieuwe helpende
handen aantrekken.
— Astrid De Bruycker, schepen van Welzijn, Participatie en Buurtwerk

Hakim Chatar, huisdeejay bij Studio Brussel en recent winnaar van de Vlaamse online video

award Jamie voor beste Instagram, gaat aan de slag als huisbezoekvrijwilliger van het lokaal

dienstencentrum in de Rabot-wijk.

Met vrijwilligerswerk kan je echt veel betekenen voor anderen. Wat is er leuker
dan andere mensen helpen? Ik heb geen moment getwijfeld om mijn steentje
bij te dragen en op huisbezoek te gaan. Zeker nu, in coronatijden: veel
mensen hebben nood aan een babbel en mijn werk staat sowieso op een laag
pitje. Een perfecte 'match'. 
— Hakim Chatar

Vrijwilligersbeurs gaat digitaal

http://www.stad.gent/omdathethelpt


Een 'klassieke' Vrijwilligersbeurs waarbij vertegenwoordigers van verenigingen kandidaat-

vrijwilligers fysiek ontmoeten, is nog niet mogelijk. Daarom gaat de Vrijwilligersbeurs 2021

digitaal. Tijdens de Week van de Vrijwilliger, van 1 tot en met 6 maart 2021, worden er op

verschillende dagen digitale versies ingepland. Elke organisatie krijgt een tijdsslot en

geïnteresseerde burgers kunnen zich gratis inschrijven.

Contact

Daan Nelen, kabinet schepen De Bruycker, gsm 0479 31 22 51, e-mail daan.nelen@stad.gent

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

mail marie.desimpelaere@stad.gent

Bevoegd

Alle info is te vinden op www.stad.gent/omdathethelpt

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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