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Gentenaars halen al 79.000 euro op voor
slachtoffers noodweer

Sinds afgelopen vrijdag hebben al heel wat Gentenaars zich solidair getoond met

de getroffenen van het noodweer. De teller van de crowdfundingsactie staat op

79.000 euro en blijft nog stijgen. De Stad stelt ook 15.000 euro ter beschikking

voor de opvang van getroffen families en kinderen in Gentse hotels, hostels en

B&B's.
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De crowdfundingsactie die de Stad Gent vrijdag lanceerde heeft zijn effect niet gemist. Op

enkele dagen tijd is er via stad.gent/genthelptnoodweer al 79.000 euro ingezameld, en de teller

blijft nog oplopen. De Stad zal de eerste schijf van 79.000 euro alvast doorstorten aan het Rode

Kruis.

Gentenaars die zich als vrijwilliger willen opgeven, kunnen terecht op de website van het Rode

Kruis. Er is ook veel vraag naar hoe goederen kunnen worden gedoneerd. Hier vraagt het Rode

kruis om nog even geduld te hebben tot de noden in kaart gebracht zijn.

Opvang door Gentse logies

De Stad Gent vroeg haar logiessector - de B&Bs, hotels en hostels - om kinderen en hun families

op te vangen die getroffen zijn door de watersnood in ons land vorige week. Op die manier

kunnen kinderen onder begeleiding van een familielid even op adem komen na de ramp.

Families kunnen tijdelijk overnachten in een van de hotels of B&Bs in de stad. De stad trekt

15.000 euro uit om deze opvang mogelijk te maken. De Stad Gent en haar logiessector doen dit

aanbod via het Rode Kruis, dat instaat voor de nationale coördinatie van de ramp.

We vingen signalen op dat kinderen en gezinnen daar verloren liepen. De
stress en ellende van een ramp hakken er zwaar in en al zeker bij kinderen.
Het leek ons zinvol om tijdelijk een veiliger en rustiger onderkomen te voorzien
voor hen. Tegelijk gaf onze logiessector aan dat ze actie wou ondernemen. Als
de nood er is, staat Gent klaar om de mensen op te vangen.
— Bram Van Braeckevelt, schepen van Toerisme  
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Thomas Dierckens, kabinet burgemeester De Clercq, gsm 0477 38 29 37,

email thomas.dierckens@stad.gent

Lien Van de Velde, kabinet schepen Coddens en schepen De Bruycker, gsm 0491 16 65 15, e-

mail lien.vandevelde@stad.gent

Ann Plas, voor kabinet schepen Van Braeckevelt, gsm 0479 99 77 10, e-mail

ann.plas@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

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

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

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
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