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Bordjes met vragen nodigen Gentenaars uit om
met elkaar te babbelen

Op honderden banken en stoelen in de stad hangen binnenkort ‘babbelkont-

bordjes’. Daarop staat een vraag die de Gentenaars uitnodigt om met elkaar te

babbelen. De bordjes passen binnen de 10-daagse van de veerkracht, die begin

oktober van start gaat.
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‘Waar zou je graag beter in willen zijn?’, ‘Wat is het mooiste compliment dat je ooit kreeg?’ of

‘Waar heb je de voorbije dagen om gelachen?’. Het zijn slechts enkele vragen die vanaf 15

september tot eind oktober terug te vinden zijn in heel Gent. In totaal zullen er 4.000 bordjes

met gespreksstarters hangen aan banken, zitelementen, in wachtruimtes, enzovoort. De

bordjes, gemaakt uit weerbestendig en recycleerbaar karton, bestaan in tien versies: tien

verschillende vragen die mensen uitnodigen om een praatje met elkaar te slaan.

Ik roep iedereen op om de uitdaging aan te gaan om meer 'babbelkont' te
worden. Zeker na de coronatijden waarin onze mogelijkheden om mekaar te
ontmoeten noodgedwongen beperkt werden. Zet u neer voor een 'klapke', leer
mekaar kennen en versterk zo je veerkracht.
— Rudy Coddens, schepen van Sociaal beleid en Gezondheid

10-daagse van de veerkracht

De babbelkont-campagne past in de '10-daagse van de veerkracht', die van 1 tot 10 oktober in

heel Vlaanderen loopt. In Gent kan je dan deelnemen aan ruim 50 activiteiten: een pepwalk of

beleveniswandeling, een podcast, een verhalenparcours in Ledeberg, Radio Connect, de

theatervoorstelling 'Deel mij', lezingen, workshops, enzovoort. Het aanbod is dit jaar bijzonder

groot. De meeste activiteiten zijn gratis. Snel inschrijven is de boodschap, want het aantal

plaatsen is beperkt.

QR-code

De 'babbelkont-bordjes' bevatten een QR-code, die linkt naar het programma van de 10-daagse

van de veerkracht. De programmabrochure bevat ook een stickervel met dezelfde

gespreksstarters als de 'babbelkont-bordjes'.

Contact

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

Bevoegd

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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Betrokken

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

Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid, Outreachend Werk en Jeugd, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, e-mail schepen.decruynaere@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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