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Afstand brengt ons dichter bij mekander: na
straataffiches nu ook posters

Straataffiches met hartverwarmende leuzen waren er al, nu verspreidt de Stad

Gent ook spreuken die Gentenaars kunnen downloaden om aan hun raam te

hangen. Ze worden ook in posterformaat verdeeld bij zo'n 500 supermarkten,

apothekers en bakkers. Want zelfs in de moeilijkste tijden moeten we samen sterk

staan.

De Stad Gent start met zowel een online- als printcampagne om de Gentenaars op een positieve

manier aan te moedigen om de coronamaatregelen goed na te leven en om elkaar bij te staan in

deze bijzonder moeilijke tijden. ‘Afstand brengt ons dichter bij mekander’ en ‘Afstand doet ons

erte groeien’ zijn leuzen die nu al te zien zijn op affiches in het Gentse straatbeeld. Samen met

andere enkele andere varianten worden deze spreuken nu voor iedereen beschikbaar gemaakt.

⏲



Gentenaars kunnen de spreuken downloaden om via sociale media te delen of om af te printen

en aan hun raam te hangen. Daarnaast zal de Stad Gent de spreuken vanaf vandaag, donderdag

2 april 2020, in A3-formaat (en recto verso bedrukt) verspreiden bij ongeveer 500 Gentse

supermarkten, apothekers en bakkers.

'We willen niet alleen de Gentenaars op een positieve manier aanmoedigen
om de richtlijnen na te leven, maar ook het samenhorigheidsgevoel
aanwakkeren. We moeten de rug rechten, het beste maken van deze situatie
en samen uitkijken naar het einde van deze crisis, of zoals ze in Gent zeggen:
nie pleuje.'
— Mathias De Clercq, burgemeester

De posters zijn te vinden via stad.gent/samentegencorona en straks ook in supermarkten en bij

apothekers en bakkers.

http://stad.gent/samentegencorona
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Contact

Thomas Dierckens, woordvoerder burgemeester, gsm 0477 38 29 37, e-

mail thomas.dierckens@stad.gent

Bevoegd

Mathias De Clercq
Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 00, e-mail
burgemeester.declercq@stad.gent
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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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