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Wie eet met gouden bestek tijdens Week van de
Pollepel?

Tijdens de vierde editie van de Week van de Pollepel, van maandag 22 tot en met

vrijdag 26 november 2021, zijn er tal van activiteiten in de acht erkende sociale

restaurants in Gent. Bovendien maken bezoekers kans op bronzen, zilveren of

gouden bestek, goed voor een gratis maaltijd voor twee, vijf of tien personen.

Sociale restaurants in de kijker

Tijdens de Week van de Pollepel staat alles in het teken van de acht erkende sociale restaurants

in Gent: Eetcafé Toreke, Balenmagazijn, Parnassus, Poorthuis, 't Oud Postje, Ikook De Knoop

en Ikook Nieuw Gent. Voor het eerst is ook Villa Ooievaar in Wondelgem van de partij.
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Er staan tal van activiteiten op het programma, van muziekoptredens tot een

wereldkeukenfestijn, winterfeest en workshops voor kinderen. Bijzonder dit jaar is dat

bezoekers kans maken om bronzen, zilveren of gouden bestek te winnen, goed voor een gratis

maaltijd voor twee, vijf of tien personen.

Sociale restaurants vervullen een cruciale rol om armoede en uitsluiting in
Gent te bestrijden. Mensen met een lager inkomen kunnen er terecht voor
lekkere, betaalbare en gezonde warme maaltijden, maar iedereen kan komen
proeven van de warmte. De restaurants zijn ook ontmoetingsplaatsen om te
keuvelen met vertrouwde of nieuwe gezichten uit je buurt.
— Rudy Coddens, schepen van Armoedebestrijding, Sociaal Beleid en Gezondheid

Wat zijn sociale restaurants

Sociale restaurants dragen zowel via jobs als via betaalbare voeding bij tot armoedebestrijding.

Mensen met een beperkt budget eten er aan een lager tarief (via de Uitpas) én het zijn sociale

werkplekken waar mensen die (nog) niet klaar zijn voor de reguliere arbeidsmarkt begeleid

worden om hun talenten te ontwikkelen en werkervaring op te doen. De erkenning door de Stad

Gent houdt in dat de Stad het sociaal tarief financiert en mee investeert in de begeleiding van de

medewerkers.

Wie in een sociaal restaurant gaat lunchen, geeft kansen aan mensen voor wie
werken op de reguliere arbeidsmarkt geen of nog geen optie is.
— Bram Van Braeckevelt, schepen van Werk

De vorige editie van de Week van de Pollepel, in 2019, was een recordeditie met in totaal 5.000

bezoekers, zo’n 30 procent meer dan in een gewone week. Om ook dit jaar veel mensen te

overtuigen om te komen eten in een van de sociale restaurants, gingen Gentenaars Gloria

Boateng en Daan Hugaert al op verkenning.



 

Contact

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

Joris Wauters, kabinet schepen Van Braeckevelt, gsm 0498 28 70 23, e-

mail joris.wauters@stad.gent

Bevoegd

Welkom op de Week van de Pollepel

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

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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