
 

PERSBERICHT - 22 februari 2023 
‘Klein Gent: het warmste dorp’ t.v.v. de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië  

De aardbeving dat plaatsvond op 6 februari 2023 in het zuidoosten van Turkije en het noorden van 
Syrië heeG tot het tragisch overlijden van meer dan 40.000 burgers geleid. Meer dan duizenden 
zijn gewond en momenteel dakloos. Op aanraden van de VN verschuiG de focus momenteel op 
humanitaire hulp en zorg voor de overlevenden, zoals het regelen van onderdak en voeding. Daar 
willen vele Gentenaars iets aan doen.  

Met de ac(e ‘Klein Gent: het warmste dorp’ willen we een warme thuis bieden aan minstens 
300 gezinnen. 

‘Klein Gent: het warmste dorp’ is een inzamelacWe van Burgerplicht vzw ten voordele van het 
huisves(ngsproject van Helping Hands Belgium in het aardbevingsgebied Hatay (Turkije).  
 
Dit stadsbrede iniWaWef wordt gesteund door heel wat partners: Gents Kunstenoverleg, Refu 
Interim, KAA Gent FoundaWon, STAM, Averroes, studentenvereniging Flux, vzw Jong, AkWef 
studiebegeleiding, vzwRede, Enderûn, Poskuder, Ergenekon, vzw Ozburun, wensMens, De 
Centrale , Cirq en DiversPlus. 

Supporters van KAA Gent kopen een eerste woonunit in ‘Klein Gent: het warmste dorp’! 
Ook de cultuursector bouwt mee: De Bijlokesite, VierNulVier & De Centrale kopen huisje! 

Met deze acWe willen we (Gentse) bedrijven, organisaWes, verenigingen, buurtcomité’s aansporen 
om net als cultuurpartners De Bijlokesite, VierNulVier en De Centrale 4.000 euro in te zamelen om 
een container als woonunit aan te kopen. Zo bouwen we in het rampgebied aan het warmste dorp: 
‘Klein Gent’! 
 
Op iniWaWef van Armada Ganda organiseerden alle supportersverenigingen, de Supportersraad en 
de KAA Gent FoundaWon afgelopen zondag een collecWe voor de wedstrijd KAA Gent-OHL. Het 
resultaat: met een opbrengst van meer dan €4000 kan de eerste woonunit geplaatst worden! 

 
Wil je met jouw bedrijf, organisa(e, vereniging, … ook meebouwen aan ‘Klein Gent’?  
Laat het ons snel weten op info@burgerplicht.be !  

mailto:info@burgerplicht.be


Ook als burger kan je een steentje bijdragen. Elke giS is welkom! Elke 4.000 euro een huisje!  

Ook de Gentenaars die niet in de mogelijkheid zijn om een grote som in te zamelen, kunnen ons 
helpen door een giG op het rekeningnummer BE34 0688 9900 2390 . Alle beetjes helpen!! 

 
Over het huisves(ngsproject ‘Klein Gent: het warmste dorp’  

Helping Hands Belgium is een Gentse vrijwilligersorganisaWe die reeds jaren aan humanitaire 

hulpverlening doet in de zuidoostelijke regio’s van Turkije en de grens met Syrië. Ze hebben 

meerdere succesvolle acWes opgezet, zoals de bouw van een weeshuis voor Syrische vluchtelingen 

en de reguliere uitdeling van voedselpakkehen. Door hun kwalitaWeve, humanitaire en duurzame 

aanpak hebben ze goede en betrouwbare contacten opgebouwd met de lokale overheden en 

hulporganisa(es in de regio. Voor hun nieuw huisvesWngsproject in het getroffen gebied hebben 

ze van de lokale overheid grond ter beschikking gekregen voor minstens 300 woonunits, dicht bij 

het veldhospitaal van B-Fast. Elke woonunit biedt onderdak voor een gezin van 4 en heeG de 

nodige sanitaire nutsvoorzieningen.   

Samen met onze partnerorganisaWes zehen wij graag en met vol vertrouwen onze schouders onder 

dit project. We zullen tot eind april 2023 verschillende acWes organiseren om geld in te zamelen 

voor dit hartverwarmend project. Alle donaWes zullen integraal overgemaakt worden aan onze 

partner Helping Hands Belgium die ter plekke het warmste dorp zal uitbouwen. Door samen te 

werken met gevesWgde Gentse organisaWes en acWes op te zehen in heel Gent, hopen we het 

Warmste Dorp om te dopen tot een Klein Gent in Kirikhan (Hatay), Turkije. We wensen dan ook 

om met jullie steun meer kenbaarheid te geven aan ons ini(a(ef en onze Gentse stadsgenoten 

uit te nodigen tot meer solidariteit en betrokkenheid.   
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