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Vrijwilligerspunt trekt voortaan met bakfiets door
Gent

Het Vrijwilligerspunt trekt tijdens de Week van de Vrijwilliger met een bakfiets

door de Gentse binnenstad om vrijwilligerswerk te promoten. In het najaar komt

dit 'mobiele loket' op vaste tijdstippen naar de wijken, om Gentenaars die dat

willen te begeleiden naar vrijwilligerswerk op maat.
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Onder de noemer 'Vrijwilligerspunt On Tour' trekt het Vrijwilligerspunt tijdens de Week van de

Vrijwilliger (25 februari – 5 maart) met een bakfiets de Gentse binnenstad in. Ze zullen

vrijwilligerswerk promoten op verschillende locaties: aan het Stadskantoor (maandag 27/02

van 14 tot 16 uur), aan Dok Noord (dinsdag 28/02 van 14 tot 16 uur), aan de Oude Houtlei

(woensdag 01/03 van 10 tot 14 uur) en op de Vrijdagmarkt (vrijdag 03/03 van 10 tot 12 uur).

De bakfiets wordt vanaf het najaar ook een echt loket op wieltjes, dat op vaste tijdstippen in de

Gentse wijken zal passeren om vrijwilligerswerk nog beter bekend te maken. Zo krijgen

Gentenaars die de weg naar het vrijwilligersloket aan het Woodrow Wilsonplein moeilijker

vinden toch begeleiding naar vrijwilligerswerk op maat.

Zo'n een op zes Gentenaars doet vrijwilligerswerk, we mogen echt onze beide
handen kussen voor zoveel solidariteit in onze stad. Toch zijn talloze
organisaties nog op zoek naar extra helpende handen. Daarom gaan we met
ons loket op wieltjes actief vrijwilligerswerk promoten in de Gentse wijken.
— Astrid De Bruycker, schepen van Welzijn, Participatie en Buurtwerk

Naast het 'Vrijwilligerspunt On Tour' vindt dit jaar de zesde editie plaats van de

Vrijwilligersbeurs. Kandidaat-vrijwilligers kunnen op zaterdag 11 maart in het UFO (Sint-

Pietersnieuwstraat) kennismaken met een 70-tal organisaties uit verschillende sectoren.
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Daan Nelen, kabinet schepen De Bruycker, gsm 0479 31 22 51, e-mail daan.nelen@stad.gent

Marie Desimpelaere, Vrijwilligerspunt Gent, gsm 0477 99 92 47, e-

mail marie.desimpelaere@stad.gent

Bevoegd

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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