
Flankerend aan de jaarlijkse 10-daagse van de Veerkracht, die plaatsvindt van 1 tot 10 oktober, 
organiseren wij het project BABBELKONT! Dit heeft enerzijds een sensibiliserend doel, anderzijds zal 
het ons ook helpen om het aanbod i.h.k.v. de 10-daagse en bij uitbreiding het psycho-educatief 
aanbod dat zal plaatsvinden na 10 oktober nog breder bekend te maken.  
 

 
Wat is BABBELKONT? 
Dit project bestaat erin 
dat aan een heel aantal 
banken, stoelen, 
zitplaatsen … 
gespreksstarters worden 
gehangen in de periode 
voor en tijdens de 10-
daagse van de Veerkracht 
(1-10 oktober). Het gaat 
zowel om zitplekken op 
openbaar domein, als in 
wachtruimtes, 
shoppingscentra, 
stations, balies, enz.  
a.            BABBELKONT wil 
met de gespreksstarters 
mensen aanzetten om in 
gesprek te gaan met 
elkaar over zaken die 
verbindend werken. Dus 
verder dan het 
oppervlakkige gesprek 
over koetjes en kalfjes. 
We hangen daarom 

1000-den bordjes aan zit-infrastructuur, verspreid over gans Gent. De bordjes moeten opvallen en 
voor de Gentenaar/voorbijganger voldoende terugkeren in het straatbeeld. De bordjes met 
gespreksstarters zijn er in 10 varianten (10 verschillende gespreksstarters) en zijn laagdrempelig en 
voor iedereen toepasbaar. 
b.            BABBELKONT brengt de 10-daagse en het thema ‘Ontmoeten en verbinding’ zichtbaar in het 
straatbeeld. Met de QR-code die erop te vinden is, wordt gelinkt naar het programma van de 10-
daagse. 
 
Waarom? 
Omdat praten over jezelf, het verschil kan 
maken! Omdat praten over meer dan enkel 
het weer, niet voor iedereen zo eenvoudig 
is, maar toch zo belangrijk. Na een lange 
Corona-periode, hebben we weer nood aan 
ontmoeting, maar nog meer aan echte 
verbinding! Met vrienden, collega’s, buren, 
een onbekende, een klant aan je balie, …  
Kortstondige en vluchtige contacten tussen 
(onbekende) mensen zijn vaak minder 
banaal dan we denken. Door een babbeltje 
voel je je minder eenzaam of voel je je 



verbonden met diegene die het ook af en toe eens moeilijk heeft, kan interculturele dialoog tot stand 
komen, … er kan zelfs iets groeien uit een kleine ontmoeting… 
Via BABBELKONT creëren we ontmoetingskansen tussen diverse mensen in dagelijkse contacten. We 
maken de Gentenaar bewust van het belang van verbinding zoeken, hoe klein of groot die ook is! 
 
Hoe? 
De bordjes zijn in A5-formaat, gedrukt op weerbestendig, FSC gelabeld, karton (binnen en buiten). 
Kabelbinders en/of dubbelzijdige verwijderbare strips kunnen worden meegeleverd.  
 
Doe je mee? 
Heb jij ook een balie, een wachtruimte, tuin, lift, … waar vaak mensen staan te wachten en waar een 
korte babbel wonderen kan doen? Vraag dan één of meerdere bordjes bij ons aan en hang ze op 
tussen 8 september en 15 oktober. En zonder te luistervinken… observeer je wat dit teweeg brengt…  
Je kan je bordjes aanvragen bij onze projectcoördinator Jessica Claeys (jessica.claeys@stad.gent). Zij 
zal je dan meegeven waar deze kunnen worden opgehaald (of indien geen mogelijkheid om op te 
halen, kunnen andere afspraken rond levering worden gemaakt). 
 
PS: En dan nog even een belangrijke oproep: wij zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers die de 
bordjes mee willen ophangen aan de meer dan 2000 banken over de hele stad! Heb je zin om de 
bordjes op te hangen in je eigen wijk (en ook terug weg te halen), of in een buurt waar je vaak 
wandelt? Of ken jij vrijwilligers/verenigingen die dat graag zouden doen, stuur hen dan zeker deze 
vrijwilligersvacature door aub: 
https://eportfolio.vrijwilligerspunt.stad.gent/vacature/60f01d7666f0b0423a3941fe/project-
babbelkont-zoekt! Zo wordt je pas écht een Babbelkont! 
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