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Wit laken wappert nu ook aan stadhuis

Sinds deze namiddag wappert ook aan de gevel van het stadhuis een wit laken. Het

Gentse stadsbestuur wil op die manier zijn oprechte dank betuigen aan de vele

mensen die hun steentje bijdragen tijdens de coronacrisis.

 

De actie #mercivanuitmijnkot verovert ook de Gentse straten. Wat begon als een eenmalige

oproep om een wit laken uit te hangen en te applaudisseren, is ondertussen een symbool van

dank aan de vele mensen die ons door deze moeilijke periode proberen te helpen. Dokters,

verplegers, politie- en veiligheidsdiensten, opvoeders, leerkrachten en winkeliers blijven het

beste van zichzelf geven om ervoor te zorgen dat we deze crisis samen kunnen overwinnen.

 

⏲



Het stadsbestuur roept iedereen ook op om een wit doek of laken buiten te hangen als teken van

waardering en om onze zorgverleners en vrijwilligers een extra hart onder de riem te steken. 

'Het is ongelooflijk hoeveel zorgverleners, hulpdiensten, vrijwilligers en vele
anderen zich inzetten voor onze stad en samenleving. Dankzij hen kunnen we
deze crisis de baas. Om hen te bedanken hangen we ook aan het stadhuis
een wit laken uit. Als symbool voor onze grote en diepe erkentelijkheid.'
— Mathias De Clercq, burgemeester

'De solidariteit die ontstaat tussen mensen in onze stad is hartverwarmend en
verdient onze volle steun. Het stadhuis is als huis van de Gentenaar een
symbolische plaats. Net zoals vele individuele Gentenaars willen we als
stadsbestuur onze steun tonen voor alle zorgverleners en vrijwilligers die ons
door deze crisis helpen.'
— Mieke Van Hecke, schepen van Protocol
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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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