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Sint stuurt 20.000 Gentse kinderen persoonlijke
videoboodschap

Gentse kinderen die dit jaar braaf zijn geweest, krijgen van Sinterklaas een

persoonlijke videoboodschap toegestuurd. De Stad Gent maakt dat mogelijk nu de

intrede van de Sint niet kan doorgaan.

Coronaveilig alternatief

Elk Gents gezin zal bij de Sint een persoonlijke videoboodschap kunnen aanvragen. De Stad

Gent werkte dat coronaveilig alternatief uit zodat Gentse kinderen dit jaar toch de kans krijgen

om Sinterklaas te zien. De officiële intrede van de Sint in Gent komt er niet omdat grote

bijeenkomsten op het openbaar domein door corona geen optie zijn.

'Voor duizenden kinderen is de intrede van de Sint een van de absolute
hoogtepunten van het jaar, maar Sinterklaas moet, gezien zijn gevorderde
leeftijd, erg opletten voor het coronavirus. We spraken daarom af dat
Sinterklaas voor alle Gentse kinderen die dat willen een persoonlijke
videoboodschap maakt. Superlief!'
— Annelies Storms, schepen van Evenementen
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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.

'Elk jaar staan jullie met duizenden te wachten wanneer ik naar Gent kom. Het
doet me altijd plezier om zo veel vrolijke kindjes uit Gent te ontmoeten. Zoals
je al op school gemerkt hebt, is alles wat anders dit jaar. Maar jullie mogen op
beide oren slapen: Sinterklaas zal jullie niet vergeten. Met de hulp van alle
Pieten zorg ik ervoor dat alle cadeautjes op tijd naar Gent komen.'
— Sinterklaas

Stuur je brief, foto of tekening

Sinterklaas vraagt aan alle kinderen om een brief, foto of tekening op te sturen. Als bedanking

stuurt de Sint dan een persoonlijk videobericht naar de kinderen terug. Zo’n 20.000 kinderen

van 2 tot 8 jaar (geboren tussen 1 januari 2012 en 31 december 2018) kunnen deelnemen. Een

kleine 15.000 Gentse gezinnen krijgen binnenkort meer informatie hoe ze de boodschap

kunnen aanvragen. De Stad Gent trekt 42.000 euro uit om het alternatief kinderfeest mogelijk

te maken.
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