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Campagne steekt Gentenaars hart onder de
riem: 'blijven geven'

De Stad Gent lanceert vanaf dinsdag 3 november 2020 een nieuwe

affichecampagne om Gentenaars een hart onder de riem te steken. Boodschappen

zoals 'blijven geven' en 'blijven dromen' worden ook geprojecteerd op enkele

Gentse gebouwen. Alle Gentenaars ontvangen tot slot een postkaartje met een

hoopvolle boodschap.

'Blijven geven' en 'blijven verrassen'

De nieuwe, strengere maatregelen zorgen ervoor dat de coronaperiode extra zwaar doorweegt.

De Stad wil de Gentenaars daarom een hart onder de riem steken, onder meer via een nieuwe

communicatiecampagne. Daarvoor is een reeks affiches ontworpen waarbij het woord 'blijven'

een centrale rol speelt. Zo wil de Stad dat de Gentenaars 'blijven voelen', 'blijven geven', en

'blijven verrassen'. De affiches verschijnen vanaf dinsdag 3 november een drietal weken in het

straatbeeld in alle Gentse wijken.
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'In deze moeilijke tijden is het mentaal welzijn heel belangrijk. We willen de
Gentenaars moed geven voor de periode die komt. Gent is een stad van
doorzetters. Samen als één team van 263.000 Gentenaars geraken we hier
door. Op afstand van elkaar, maar meer dan ooit verbonden mét elkaar. We
kunnen dit.'
— Mathias De Clercq, burgemeester
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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.

Naast de affiches in het straatbeeld ontvangen de Gentenaars binnenkort ook een postkaartje

met een hoopvolle boodschap. Het kaartje heeft een extra luik, waarop de Gentenaars zelf een

boodschap kunnen neerpennen. Ze kunnen het kaartje vervolgens aan iemand doorgeven die

wat extra steun kan gebruiken. In totaal worden er 152.250 postkaartjes verstuurd.

Projecties op Gentse gebouwen

De Stad zal de boodschappen ook projecteren op enkele gebouwen in Gent. Boodschappen als

'blijven dromen' en 'blijven geven' zullen tot 27 november dagelijks tussen 18 uur en

middernacht verschijnen op onder meer het UZ Gent en de Stadshal. Ook de Ghelamco Arena

zal binnenkort deelnemen aan deze actie.

Contact

Rika De Belder, kabinet burgemeester De Clercq, gsm 0474 90 02 78, e-mail

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