Uitnodiging
Lancering website www.wegwijsingent.be
en cheque voor vzw KRAS
24 januari 2017

Beste genodigde
U bent van harte uitgenodigd op een persmoment op dinsdag 24 januari 2017 in
de Oude Raadzaal van OCMW Gent van 9.30 tot 10.30 uur.
Tijdens dat moment lanceren we de website www.wegwijsingent.be. Deze site biedt
gerichte en snelle informatie aan hulpverleners die werken met gezinnen in een
kwetsbare verblijfssituatie.
Ook overhandigen we tijdens dit persmoment een cheque aan vzw KRAS ter waarde
van 3.600 euro.
Vzw KRAS staat voor Kring Rond mensen in Armoede in de Stad. KRAS is een
overkoepelende organisatie voor vele mensen met een laag inkomen in Gent.
3.600 euro is het bedrag dat OCMW Gent bespaart door geen papieren
nieuwjaarswensen te versturen. Voor het negende jaar op rij kiest OCMW Gent ervoor
om dit bedrag niet aan papier en postzegels te besteden, maar aan de strijd tegen
armoede in Gent.
“De som lijkt een druppel op een hete plaat, maar we slagen erin om er elk jaar
opnieuw heel nuttige dingen mee te doen. In heel specifieke situaties, waarvoor geen
andere tegemoetkomingen bestaan, kunnen we zo mensen extra ondersteunen. Denk
bijvoorbeeld aan ouders die zelf geen schooluniform voor hun kind kunnen kopen”,
zegt Ria Roossens van vzw KRAS.
Praktische informatie
Wanneer?
Waar?

Dinsdag 24 januari 2017, van 9.30 tot 10.30 uur
Oude Raadzaal OCMW Gent
Ingang langs Sint-Martensstraat 13, 9000 Gent

Wij hopen van harte u te mogen verwelkomen.
Luc Kupers

Rudy Coddens

OCMW-secretaris

OCMW-voorzitter
en schepen van seniorenbeleid, werk en
armoedebestrijding

OCMW Gent is er voor iedereen. Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Gent verzekert het
welzijn van elke burger. Met prioritaire aandacht voor kwetsbare groepen streeft OCMW Gent naar een
menswaardig leven voor elke Gentenaar. De dienstverlening van OCMW Gent is georganiseerd rond 6
thema's: geld, gezondheid, rechten, vrije tijd, werk en opleiding, wonen. Voor meer informatie kunt u
terecht op www.ocmwgent.be

