Gentse Spruiten vzw zorgt
voor meer ontmoeting en
verbinding tussen Gentse gezinnen.

ONTMOETINGEN
Een warm onthaal voor (groot)ouders door (groot)ouders

Gentse Spruiten Buurtlocatie Brugse Poort
Wekelijks op maandag en donderdag van 10 tot 14u30
(ook op feestdagen, check de kalendar voor de
schoolvakanties). Voor (groot)ouders en hun (klein)kinderen,
vanaf de zwangerschap tot 99 jaar. Kom meespelen, praten
en een koffie of thee drinken in onze gezellige ruimte met tuin.

Warme Winter Pop-Up
Van de Kerstvakantie tot en met de Krokusvakantie opent
Gentse Spruiten een Warme Winter Pop-up voor gezinnen.
Meer info volgt zo snel mogelijk - gebruik de QR code op de
achterkant om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws.

Coffee (or Tea) on Tuesdays in Gentbrugge
Wekelijks op dinsdag van 10 tot 12u. Geniet van een koffie
en een babbel, met of zonder kinderen. Iedereen betaalt
zijn eigen rekening. Langer blijven om samen te lunchen is
ook mogelijk in dit buitengewone koffiehuis met speelhoek.

Wij willen elk gezin
in Gent helpen om een
ondersteunend netwerk
op te bouwen.

Onze Babytheek is een handige uitleendienst voor alles wat een
gezin nodig heeft vanaf de zwangerschap tot en met de peutertuin.

Tarieven

Uitleentermijn

Een jaarlijks lidmaatschap kost
25€. Met een kansentarief
Uitpas kunnen gezinnen lid
worden voor slechts 5€.
Gentse Spruiten vindt het
belangrijk dat iedereen lid kan
worden. Gezinnen die net niet in
aanmerking komen voor een
kansentarief, betalen 15€ voor
een jaar lidmaatschap.

De meeste artikelen worden
uitgeleend voor 6 maanden.
Kleding, boeken en speelgoed
zijn beschikbaar voor 3
maanden. Vakantieartikelen
lenen of items uitproberen kan
gedurende 3 weken. Meubilair
wordt verhuurd per jaar.

Proper en op Tijd terug

Donaties

Alle items moeten in een
propere, gewassen of
afgewassen staat teruggebracht
worden. Het is ook belangrijk om
items op tijd terug te brengen.

Giften zijn altijd welkom, dit kan
ondermeer in de vorm van een
"uitgesteld" lidmaatschap voor
een gezin in nood. Spullen
kunnen gedoneerd worden in
een propere, goede en
bruikbare staat.

Gentse Spruiten vzw is een onafhankelijke
organisatie die wordt gedragen door vrijwilligers.
Extra handen zijn broodnodig om onze
bloeiende organisatie te helpen groeien.

Gentse Spruiten vzw
BE49 7360 6057 7271

Wil je lid worden van ons dynamisch team?
Wij horen graag van je! Stuur een e-mail naar
info@gentsespruiten.be voor meer informatie.

Voor alle nuttige info:
www.linktr.ee/gentsespruiten
of gebruik de QR code hiernaast
www.gentsespruiten.com
info@gentsespruiten.com

