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Trakteer iemand op uitgesteld bezoek in Huis
van Alijn of Industriemuseum

Voortaan kunnen bezoekers in het Huis van Alijn en het Industriemuseum een

extra ticket kopen dat bewaard wordt voor iemand die het minder breed heeft.

Het initiatief komt van vzw Enchanté, een netwerk van handelaars en burgers dat

kleine diensten aanbiedt aan zij die er nood aan hebben.

Het Industriemuseum en het Huis van Alijn zetten zich al lang in om de toegankelijkheid te

verhogen en drempels te verlagen. Ze verlenen diverse diensten (EHBO, babyspot, toiletbezoek,

wifi, enzovoort…) en gaan nu ook in op de vraag van vzw Enchanté om een uitgesteld

museumbezoek mogelijk te maken.

Dat betekent dat elke bezoeker aan het onthaal een extra ticket kan kopen dat vervolgens

bewaard wordt voor iemand die daar behoefte aan heeft. Alles werkt op basis van vertrouwen.

Wie zo’n uitgesteld bezoek vraagt, hoeft geen identificatie of bewijs voor te leggen en krijgt een

beschikbaar ticket. Is de voorraad op, dan kan de geïnteresseerde terugkomen wanneer er

nieuwe uitgestelde museumbezoeken te verkrijgen zijn.
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Gastvrije ontmoetingsplek

Directeur Ann Van Nieuwenhuyse is alvast enthousiast: "Het Industriemuseum en het Huis van

Alijn willen alle drempels voor een museumbezoek verlagen en een gastvrije ontmoetingsplek

zijn voor iedereen. Het uitgestelde museumbezoek past perfect in dat plaatje."

'Cultuur is een belangrijk deel van het dagelijkse leven. Wie het niet breed
heeft, ziet culturele uitstappen en culturele beleving al snel van het menu
verdwijnen. Dankzij de uitgestelde museumbezoeken kan élke Gentenaar
volop van het culturele aanbod genieten.'
— Sami Souguir, schepen van Cultuur

Het uitgestelde museumbezoek sluit naadloos aan bij bestaande ‘uitgestelde diensten’, zoals het

uitgestelde kopje koffie. Enchanté wil via dergelijke initiatieven sociale muren slopen en van de

stad een thuis maken voor iedereen. De vzw hoopt in de toekomst nog meer uitgestelde

culturele ervaringen aan het aanbod toe te voegen.

Onder de sterrenhemel

Op 20 december 2019 rolt Enchanté in het kader van de Warmste Week ook weer de

slaapzakken uit onder de blote sterrenhemel. Iedereen kan aan de actie deelnemen uit

solidariteit met mensen die dak- en thuisloos zijn. Medewerkers van het Industriemuseum en

het Huis van Alijn doen hun duit in het zakje door die dag mee te lopen met de Warmathon in

de Blaarmeersen ten voordele van de vzw.

Contact

Annelien Noppe, communicatie Huis van Alijn, tel. 09 235 38 07, e-mail

annelien.noppe@stad.gent

Hannelore De Craene, communicatie Industriemuseum, tel. 09 323 65 33, e-mail

hannelore.decraene@stad.gent

Bevoegd

Sami Souguir
Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 54 80, e-mail schepen.souguir@stad.gent
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte
stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de
tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk.
De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een
open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.
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