
Beste Dominicus-ganger,                                                                                                                                
Beste Dominicus-sympathisant,

Help mee aan de herinrichting van de Maria-Gorettikerk

De Maria Gorettikerk wordt heringericht tot een multifunctionele ruimte. Dominicus Gent en ICCGent 
zijn beide mede-eigenaar van de kerk. Zij zetten samen met de het Gentse stadsbestuur hun schouders 
onder dit ambitieuze project. De gemeenschap van Dominicus Gent kan zo meewerken aan de 
samenlevingsopbouw in de buurt Rabot-Blaisantvest.  

Het ontwerp van Architectenbureau AVA-partners uit Gent werd goedgekeurd. We zijn klaar voor de 
start van de bouwfase. Voor de financiering hebben verschillende partners reeds hun steun toegezegd. 
Maar ook u kan meehelpen aan de realisatie van dit project. De Koning Boudewijnstichting heeft het 
project erkend voor een periode van 2 jaar. Dat betekent dat u ook voor dit “goede doel” kan genieten 
van een fiscale aftrekbaarheid.

Wij willen volop inzetten op een zo breed mogelijke participatie. Daarom is ook uw hulp vanaf nu heel 
belangrijk. Hoe kan u helpen?

•  Door een bijdrage te storten op de  projectrekening van de Koning Boudewijnstichting

•  Door dit project te promoten bij familie, vrienden, buren, kennissen,...

•  Door ondernemingen aan te spreken waar je werkt of koopt. Ook zij genieten van de fiscale      
     aftrekbaarheid

Stort voor projectrekening DOIC, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, op rekening   
BE10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting met vermelding “128/2890/00010”

Stort voor eind 2016! In februari 2017 stuurt de Koning Boudewijnstichting een fiscaal attest.

Meer informatie over het Maria-Gorettiproject vindt u op de achterzijde van deze brief.

Met een warme groet,

Johan Declerck   Ria Willems                Jo Van Hoorde                      
voorzitter DOIC       secretaris Dominicus Gent           voorzitter Dominicus Gent
0478 22 69 86   09 227 84 24
johan.pca.declerck@gmail.com  willemsria@hotmail.com

P.S. Verspreid deze brief. Met jouw financiële steun en die van je familie, vrienden en kennissen krijgen 
we het rond! 



DE HERINRICHTING VAN DE MARIA GORETTI KERK    
TOT EEN MULTIFUNCTIONELE RUIMTE
DOIC vzw werd op 5 mei 2015  eigenaar van de Maria Gorettikerk. De stad Gent werd eigenaar van de 
achterliggende gronden en gebouwen. DOIC is een samenwerkingsverband tussen Dominicus Gent en 
ICCGent. Zij gebruiken  de kerk op zondag en zetten hun schouders onder dit ambitieuze project.

Een zinvolle invulling van het gebouw

Dominicus Gent en ICCGent willen dat het kerkgebouw een bredere invulling krijgt. Daarom zal DOIC  
de kerk grondig saneren en omvormen tot een multifunctionele ruimte voor een breed sociaal, cultureel, 
spiritueel, sociaal-economisch gebruik. In eerste instantie staat de kerk open voor de buurt en de aan-
palende school.   

Een bijdrage tot samenlevingsopbouw in de buurt

De Stad Gent zal de achterliggende gronden omvormen tot een buurtontmoetingspark. Ook de school 
werd intussen volledig vernieuwd en verder uitgebouwd.

Deze initiatieven dragen bij tot de heropleving van de buurt Rabot/Blaisantvest, een van de meest ach-
tergestelde buurten van Vlaanderen. Dit project kadert  helemaal in het omvangrijke stadsvernieuwings-
project “Bruggen naar het Rabot” van de Stad Gent.

Financiering is de brug  tussen ontwerpfase en bouwfase

Voor de sanering en renovatie van de kerk  heeft DOIC een architectenbureau aangesteld.  De plannen 
werden uitgewerkt.  We zijn klaar voor de start van de bouwfase. Daarvoor zijn belangrijke financiële 
middelen nodig.

Verschillende instanties hebben al hun financiële medewerking toegezegd. Ook de Koning Boudewijn-
stichting verleent haar medewerking aan het project. De giften aan de Stichting zijn fiscaal aftrekbaar 
vanaf 40€ (art. 145/33 WIB). 

Stort voor eind 2016

Stort voor projectrekening DOIC, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, op rekening   
BE10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting met vermelding “128/2890/00010”  
In februari 2017 stuurt de Koning  Boudewijnstichting een fiscaal attest.

Meer info vind je op www.doic.be waar je ook een uitgebreide brochure over dit project vindt.

Bezoek ook de websites I dominicusgent.be I iccg.be


