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Inzamelactie tweedehandsfietsjes voor
kwetsbare kinderen

Wie deze maand een kinderfietsje schenkt aan de fietsbibliotheken van Op

Wielekes, doet twee goede daden in één klap. Niet alleen hebben de

fietsbibliotheken er weer een fietsje bij, voor elke ingezamelde fiets kan een

kwetsbaar kind één jaar lang gratis een fietsje ontlenen.
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http://persruimte.stad.gent/


In de fietsbibliotheken van Op Wielekes kunnen ouders voor 30 euro een jaar lang een

kinderfiets op maat ontlenen. Als de fiets te klein is, nemen ze gewoon een ander exemplaar.

Om ook de gezinnen te helpen waarvoor dat lidgeld een te hoge drempel is, organiseren Op

Wielekes, wijkgezondheidscentra De Sleep en ‘t Vlot, De Fietsambassade, De Transformisten en

de Stad Gent deze maand een grote inzamelactie.

De initiatiefnemers zorgden via een oproep voor meer dan 15 inzamelpunten waar mensen een

kinderfietsje kunnen doneren. Voor elke ingezamelde fiets krijgt een kwetsbaar kind één jaar

lang een gratis lidmaatschap bij Op Wielekes.

Heel wat Gentse kinderen hebben geen fiets om buiten te spelen of naar
school te gaan. Tegelijk staan er kinderfietsen stof te vergaren in garages of op
zolder. Dat vraagt natuurlijk om een win-win.
— Lieven d'Hont, coördinator Op Wielekes Gent

Op jonge leeftijd leren fietsen legt de basis voor een leven lang op de fiets.
Fietsen geeft kinderen de vrijheid die ze niet hebben als ze overal naartoe
moeten worden gevoerd met een wagen. Met deze actie werken we een
barrière weg.
— Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit
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Joline Goossens en Sofie Lamote, wijkgezondheidscentra 't Vlot en De Sleep, tel. 09 277 99

11, joline.goossens@wgctvlot.be
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