PERSBERICHT

BV’s vieren tienjarige bestaan Taborgroep
Op zondag 17 november viert de Taborgroep haar tienjarige bestaan met een exclusief
evenement in Gent, de Tabor-thuisdag. Meer dan 500 medewerkers, en hun familieleden, uit
de 50 socialprofitorganisaties in de groep zullen een creatief en interactief parcours volgen
langs 6 Tabororganisaties in de stad. Op die locaties dagen 6 BV’s 6 organisaties uit in hun
eigen specialiteiten.
Lieven Scheire en Cédric Van Branteghem
Cédric Van Branteghem en Sint-Lodewijk zullen verrassende sporten beoefenen, Carla uit de
Beste Hobbykok van Vlaanderen zal inventieve gerechten maken met de leerlingen van
Mariagaard en Lieven Scheire en het Psychiatrisch Centrum Caritas zullen post-it art uit hun
hoed toveren. Er zal muziek gemaakt worden door Tutti Colori, De Triangel en Ambretine
Koeketine zullen een juwelenatelier openhouden en ook de Sint en Job&Co zullen paraat zijn
voor de allerkleinsten. De deelnemers starten vanaf 13 uur bij de Taborgroep.
Nieuw kleedje
Naar aanleiding van het tienjarige bestaan wordt de huisstijl van de Taborgroep volledig
vernieuwd. De naam ‘Taborgroep’ zal voortaan consequent gevoerd worden. De naamgeving
benadrukt dat het de verschillende organisaties zijn die het netwerk vormen. De baseline
‘versterkt waardegericht ondernemen’ geeft aan waar de groep sterk in is. Het logo van de
berg verwijst naar de Taborberg uit de Bijbel en daarmee meteen naar de
ontstaansgeschiedenis in de Zusters van Liefde van Jezus en Maria. Het is ook een uniek
symbool om een netwerk te visualiseren.
Deelnemende organisaties Taborgroep
De organisaties uit de Taborgroep die deelnemen aan het evenement zijn: IVV SintVincentius, Sint-Bavobasisschool, Woonzorgcentrum Sint-Jozef, Vrije Basisschool SintSalvator, Vrije Basisschool De Mozaïek, De Triangel, De Vierklaver, Job&Co/Duet/Con Brio, PC
Caritas, Sint-Lodewijk, Sint-Lievenspoort, Mariagaard.
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Contactpersoon: Veerle Saman, consultant communicatie, 09 235 82 25 of 0477/56 15 32,
veerle@tabor.be
Bijlage: nieuw logo Taborgroep

Taborgroep
De Taborgroep is een uniek transsectoraal netwerk van 50 autonome organisaties uit Oost- en

West-Vlaanderen en versterkt waardegericht ondernemen in de sectoren welzijn, gezondheid en
onderwijs.
De Taborgroep biedt ondersteuning aan op maat op het vlak van communicatie, financiën-aankoop,
ICT, infrastructuur en personeel & organisatie. Door de netwerking te richten op innovatie wil de
Taborgroep het sociaal ondernemerschap stimuleren.
www.tabor.be
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