KAA Gent tijdens COVID-19: meer dan ooit de verbindende kracht
De wijze waarop de KAA Gentfamilie reageerde op de gezondheidscrisis die tussen maart
en juni onze samenleving verlamde heeft nogmaals de maatschappelijke meerwaarde
van KAA Gent aangetoond.

Supporters
17 maart 2020 : Sfeergroepen Banlieue Gantoise en Ultras Ghent '14 hangen spandoeken
aan de vier grote ziekenhuizen van Gent als eerbetoon aan alle zorgverleners in de
frontlinie.
26 juni 2020 : Supporterscollectief Armada Ganda organiseert een Buffalofeest voor
zorgpersoneel en bewoners van Rusthuis Weverbos in Gentbrugge. Onder meer coach
Jess Thorup en spelers Thomas Kaminski, Giorgi Tsjakvetadze, Heleen Jacques en Silke
Van Wynsberghe komen langs.

KAA Gent
17 april 2020 : KAA Gent steunt de Stad Gent die een coördinerende rol heeft opgenomen
voor de aankoop, de inzameling en de verdeling van extra beschermend materiaal. De
club schenkt via Stad Gent een pakket mondmaskers aan de Kring van de Gentse
Kinesitherapeuten (KG).
KAA GENT FOUNDATION
vzw Voetbal in de stad

30 april 2020 : Spelers, trainers, medische staf en teambegeleiders van KAA Gent
schenken vier keer 25 tablets aan de Gentse ziekenhuizen; UZ Gent, het AZ Jan Palfijn, AZ
Ottergemsesteenweg Zuid 808 Sint-Lucas en het AZ Maria Middelares. Vadis Odjidja, Sven Kums en Thomas Kaminski
9000 Gent
bezoeken de ziekenhuizen en steken het zorgpersoneel een hart onder de riem.
Tel: 09 330 23 34
Fax: 09 330 23 80
E-mail:
contact@kaagentfoundation.be
BTW nr./Ondernemingsnr.:
BE 0823.319.370

KAA Gent laat de supporters de Play Offs van 2015 opnieuw beleven met de drukbekenen
reeks Blue White Rewind op Facebook en Youtube.
KAA Gent organiseert tijdens de lockdown drie Maesmaandagen, met muzieksets vanuit
de Ghelamco Arena.

Rekeningnummer:
IBAN BE76 8902 3413 5395
BIC VDSPBE91

De actie Samen Sterk 2020, een initiatief van KAA Gentvoorzitter Ivan De Witte, brengt €
85.000 op. Dit bedrag werd samengebracht door supporters, spelers, trainers,
medewerkers en commerciële partners van KAA Gent en wordt geschonken aan Digital
www.kaagentfoundation.be For Youth.

www.facebook.com/kaagentfdn
www.twitter.com/kaagentfdn

In samenwerking met Fulltime Sport, de Gentse voetbalspeciaalzaak, verkoopt KAA Gent
unieke KAA Gent-mondmaskers. De opbrengst gaat naar de KAA Gent Foundation. Er
werden reeds 25.000 mondmaskers verkocht. Mondmaskers zijn nog steeds te verkrijgen
in de Fanshop van KAA Gent.
3 juli 2020 : levering overstock frisdranken Ghelamco Arena aan Gents Solidariteitsfonds
voor voedselbedeling

KAA Gent en KAA Gent Foundation
Van bij de start van de gezondheidscrisis werden alle communicatiekanalen van KAA
Gent en van de KAA Gent Foundation ingezet om enerzijds de officiële
overheidscommunicatie zo ruim mogelijk te verspreiden en anderzijds de initiatieven
van de lokale overheden te versterken.
16 maart 2020 : Oproep inzameling mondmaskers
19 maart 2020 : Gent Helpt: oproep vrijwilligerswerk
19 maart 2020 : Oproep Vadis Odidja
24 maart 2020 : Steun het Gents Solidariteitsfonds
1 april 2020 : Oproep Thomas Kaminski
3 april 2020 : Oproep Gentse voetbalwereld
28 april 2020 : Gent Helpt: inzameling digitale toestellen Gents solidariteitsfonds

KAA Gent Foundation

Nieuw Gent-Steenakker
 32 x inzet van medewerkers in de wijkronde ‘hulp nodig’ vanaf 23 maart 2020
 11 x inzet van medewerkers in de beweegronde ‘balkon turnen’ vanaf op 21 april
2020 en 1 x inzet in de openlucht beweeglessen gestart op 10 juni
 3 x inzet in de Iftarronde langs hangplekken voor jongeren tijdens de Ramadan
 4 x kinderronde met deurbezoekjes (en nieuwsbrief) voor 56 gezinnen met
kinderen actief in de sociaal-sportieve projecten van de KAA Gent Foundation
 1 Paasronde met een bezoekje en eitjes voor meer dan 150 kinderen, jongeren en
volwassenen uit de sociaal-sportieve projecten, ook buiten Nieuw GentSteenakker
 20 individuele wandelingen met 16 verschillende kinderen en jongeren
 de organisatie en begeleiding van een familie tuinmoment van twee uur bij
Bloemenstad of Jeugdhuis Formaat voor 14 verschillende gezinnen zonder tuin
op 3 zaterdagnamiddagen en 4 weekdagen
 hulpvragen: 10 x boodschappen, geneesmiddelen of voedselpakketten en 6
speelgoedpakketten op maat uit de doorgeefwinkel Wijkhuis Bij Pino
 wekelijkse telefonische ronde vrijwilligers Wijkhuis Bij Pino

Ontwikkeling online aanbod
 51 filmpjes op TIKTOK, met uitdagingen specifiek gericht op de kinderen en
jongeren
 10 workouts, 10 challenges en 1 uitsmijter in het online aanbod ‘Blijf fit met de
KAA Gent Foundation’
 4 weken lang lessen van de Buffalo Dance Academy Online via Youtube (8 lessen)
 platform Buffalo@Home gelanceerd met 5 woordzoekers, 4 kruiswoordraadsels, 4
kleurplaten en 16 andere spelletjes voor kinderen en jongeren
 10 x actieve digitale communicatie met wandelvoetballers South Park Toekans
n.a.v. online plaatsen van work-outs

Ondersteuning Gentse voetbalclubs in het partnerschap Elk Talent Telt
 plaatsing boarding langs de terreinen van 12 ETT-voetbalclubs met oproep
coronamaatregelen na te leven en niet in groep te voetballen
 aanmaak sensibilisatiefilmpje Gentse voetbalactoren om niet in groep te
voetballen op de voetbalterreinen in de stad
 2 x overleg via online conferentie met alle 15 ETT-partnerclubs om hen te
begeleiden bij de heropstart
 Opmaak richtlijnen heropstart voetbalactiviteiten en plaatsing 7

 informatieborden
 verdeling van dispensers en 10 liter handgel aan alle ETT-partnerclubs i.s.m. Stad
Gent en Farys

Andere initiatieven
 een stoepbezoek met mondmasker geschenk voor 18 wandelvoetballers van
South Park Toekans
 29 juni 2020 : proclamatie op de tribune van de Ghelamco Arena voor de
leerlingen 6de jaar basisschool Désiré Van Monckhoven

Heropstart sociaal-sportieve projecten







20 mei 2020 : meisjesvoetbal i.s.m. Standaard Muide
26 mei 2020 : Geestige Buffalo’s
27 mei 2020 : Buffalo League en Buffalo Street Wise
2 juni 2020 : Gantoise Plantrekkers en Buffalo Dance Academy
11 juni 2020 : Wijkhuis Bij Pino
12 juni: Wandelvoetbal South Park Toekans

Wim Beelaert, 6.7.2020

