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Eindejaarscampagne brengt licht en warmte in
alle wijken en deelgemeenten

De Stad Gent organiseert alternatieven voor de eindejaarsevenementen in de

wijken, mét de hulp van vuurmeesters. Ook Gentse kunstenaars springen in de

bres. Zij starten een creatieve belcentrale en gaan van deur tot deur. De campagne

'Gent overwintert' tot slot moedigt alle Gentenaars aan om elkaar te helpen en dat

te tonen met lichtjes aan ramen en deuren.

Eindejaar in de wijken

In de 15 wijken waar het buurtwerk van de Stad Gent actief is, komt er een volwaardig

alternatief voor de eindejaarsevenementen. De Stad maakt 75.000 euro vrij voor

samenwerkingen met plaatselijke kunstenaars en buurtverenigingen met als rode draad 'licht

en warmte', en ook vuurmeesters zullen een rol spelen. De eindejaarsverlichting zorgt samen

met het lichtplan voor sfeer en magie, in de binnenstad, de wijken én de deelgemeenten.
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'Net zoals in het voorjaar van 2020 is er de komende moeilijke periode nood
aan creativiteit, maar vooral ook aan solidariteit. Wij combineren die twee,
want de cultuursector in onze stad heeft veel te bieden. 'Gent overwintert' is
een extra vonk die de vlam in heel Gent brandend houdt. Zo overwinnen we
samen de donkere maanden.'
— Astrid De Bruycker, schepen van Buurtwerk

Covitesse 6: belcentrale en 'intergentieploeg'

De Stad Gent heeft ook de hulp van de Gentse kunstenaars en artiesten ingeroepen. In

samenwerking met het Gents Kunstenoverleg, Collectief Verhalen, Cirq, 123-piano, Refu

Interim en andere organisaties komt er in december een artistiek belcentrale met een hoek af,

‘Covitesse 6, versneller van solidariteit’. Gentenaars kunnen niet alleen bellen voor een toffe

babbel, ze kunnen ook verrast worden met muziek, humor, poëzie, schilderkunst of mooie

verhalen.

'Covitesse 6' stuurt ook een 'intergentieploeg' met Gentse artiesten, stadsmedewerkers en

vrijwilligers op pad. Zij gaan van deur tot deur om Gentenaars een hart onder de riem steken,

gangmakers van de buurten in de bloemetjes te zetten en wensen voor het komende jaar te

verzamelen.

Verlicht de buurt

Met affiches, flyers en socialemediaberichten zal de campagne 'Gent overwintert' ook alle

Gentenaars aanmoedigen om solidair te zijn. Denk aan boodschappen doen voor een minder

mobiele buur, op afstand een praatje slaan of een digitale nieuwjaarsreceptie organiseren in de

straat. De Stad Gent roept bovendien op om de komende weken ramen, deuren en voortuintjes

te versieren en te verlichten.

'In lijn met de 'Blijven Geven'-campagne zetten we verder in op het verbinden
van Gentenaars. Gentenaars steunen elkaar, meer dan ooit. De boodschap is
duidelijk: je staat er niet alleen voor.'
— 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.
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