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Gentenaars laten zich van creatiefste kant zien
voor Burendag

Op vrijdag 29 mei 2020 is het Europese Burendag, maar door de

coronamaatregelen is gezellig bij elkaar zitten geen optie. De Gentenaars en de

stadsdiensten laten zich echter van hun creatiefste kant zien. Zo kan je in de

Brugse Poort je buur een circusact cadeau doen en in Dampoort rijdt een

muziekmobiel door de straten.

Mobiele disco

De Dag van de Buren zal er dit jaar anders uitzien, want fysiek afspreken behoort door de

coronamaatregelen niet tot de opties. Daarom bedachten de buurtwerkingen van de Stad Gent

leuke alternatieven. Zo rijdt er een bakfiets met muziekinstallatie door de straten van

Dampoort. Buren kunnen elkaar een liedje cadeau doen. Ook in de Rooigemwijk doet een

mobiele disco de ronde met verzoeknummers.

In de Brugse Poort komt een muzikant of een circusartiest dan weer een kleine voorstelling

geven aan de voordeur. In de Baviaanstraat zal een professionele brievenschrijver alle

boodschappen van buren aaneenschrijven in één mooi exemplaar.
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'In deze moeilijke periode zijn er ook lichtpuntjes: mensen leren nieuwe
plekken en mensen in de buurt kennen, of nemen er vrijwilligerswerk op.
Buurtwerkers hebben sinds het begin van de lockdown die dynamiek
ondersteund en versterkt, en halen voor de Burendag alles uit de kast.'
— Astrid De Bruycker, schepen van Buurtwerk

Aperitief voor eigen deur

Ook de Gentenaars zelf komen met leuke initiatieven. In de Tarbotstraat organiseren de buren

muzikale aperitiefjes elk voor eigen deur, de bewoners van de Kongostraat versieren hun hele

straat met vlaggen en tekeningen, in Assels in Drongen hangen de buren hun

lievelingsgedichten aan het raam en in de Camilluswijk en Schrijverswijk in Sint-Denijs-

Westrem hangen de buren lijnen op tussen de bomen: iedereen kan er een boodschap aan

hangen.

 

Wie zelf nog iets wil organiseren, kan op de stadswebsite nog uitnodigingen en affiches

downloaden om de buren warm te maken om mee te doen. Bovendien is er ook nog een

wedstrijd: wie een mooie foto stuurt naar ontmoeten.verbinden@stad.gent, krijgt een prijs.

Contact

Kristel De Maeseneire, Ontmoeten en Verbinden, tel. 09 266 55 50, e-mail

ontmoeten.verbinden@stad.gent

Koen Duyck, Ouderenzorg, gsm 0487 47 60 00, e-mail

communicatie.ouderenzorg@stad.gent

Bevoegd

Lees hier meer over de Dag van de Buren

Astrid De Bruycker
Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar groen, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.debruycker@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.

Rudy Coddens
Schepen van Sociaal Beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en
Financiën, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail
schepen.coddens@stad.gent
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