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Gent start crowdfundingsactie voor getroffenen
overstromingen

Heel wat Gentenaars en Gentse bedrijven nemen spontaan contact op met de Stad

Gent met de vraag hoe ze de getroffenen van de overstromingen kunnen steunen.

Daarom heeft de Stad beslist om een crowdfundingsactie op te zetten. De Stad zal

zelf ook een bijdrage leveren.

⏲

http://persruimte.stad.gent/


De beelden van de overstromingen in ons land raken iedereen. Ook tal van Gentenaars willen

hun steentje bijdragen om de getroffenen een hart onder de riem te steken. Veel Gentenaars en

bedrijven contacteren de Stad met de vraag hoe ze kunnen helpen. Om die Gentse solidariteit te

kanaliseren, heeft de Stad beslist om een crowdfundingsactie op poten te zetten. Gentenaars

kunnen een vrije bijdrage leveren via stad.gent/genthelptnoodweer. De Stad zal ook zelf een

substantiële bijdrage leveren op basis van het ingezamelde bedrag, en zal het totale bedrag

overmaken aan de bevoegde instanties.

De beelden die we gezien hebben spreken boekdelen. De noden zijn groot.
Gent en de Gentenaars willen hun steentje bijdragen om de getroffenen te
helpen. De solidariteit is groot.
— Mathias De Clercq, burgemeester

In tijden van rampspoed is gecoördineerde solidariteit essentieel. We nemen
als stad hierin het voortouw. We hopen dat veel andere steden en gemeenten
volgen. Water kent geen gemeente- of regiogrenzen, onze solidariteit ook niet.
— Rudy Coddens, schepen van Sociaal Beleid en Financiën

Heel veel Gentenaars zijn diep onder de indruk en willen helpen. Om
die spontane solidariteit te kanaliseren, starten we nu ons
crowdfundingplatform op.
— Astrid De Bruycker, schepen van Participatie

Contact

Thomas Dierckens, kabinet burgemeester De Clercq, gsm 0477 38 29 37,

email thomas.dierckens@stad.gent

Daan Nelen, kabinet schepen Coddens en schepen De Bruycker, gsm 0479 31 22 51, e-

mail daan.nelen@stad.gent

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

Rudy Coddens
Schepen van Sociaal Beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en
Financiën, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail
schepen.coddens@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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