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Kommil Foo schrijft nieuwjaarslied voor en door
Gentenaars

Kommil Foo schrijft op basis van de nieuwjaarswensen van de Gentenaars een

origineel nieuwjaarslied. Vanaf vrijdag 4 december 2020 kunnen Gentenaars hun

nieuwsjaarwens e-mailen of op het antwoordapparaat van Kommil Foo

achterlaten. Raf en Mich maken er een lied van, en het eindresultaat wordt begin

januari de wereld ingestuurd.
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Het jaar 2020 is er in veel opzichten één om snel te vergeten. Toch toonden de Gentenaars zich

het afgelopen jaar vóór alles weerbaar, strijdvaardig en solidair voor elkaar. Denk maar aan de

talloze initiatieven om kwetsbare Gentenaars bij te staan en de vele steunacties om

zorgverleners een hart onder de riem te steken. Of de vele acties om de Gentse horeca in

bijzonder moeilijke tijden toch te steunen. Want in Gent gold dit jaar meer dan ooit: 'neute

mag, pleuje nie'.

We hebben het al zwaar te verduren gehad het voorbije jaar. Gent kan
gelukkig steunen op een stevig fundament van solidariteit, creativiteit en
samenhorigheid. Laten we het nieuwe jaar starten met een positieve
boodschap van hoop, en samen uitkijken naar betere tijden.
— Mathias De Clercq, burgemeester

Vanaf vrijdag 4 december 2020 tot en met 10 december 2020 kunnen alle Gentenaars hun

nieuwjaarswens e-mailen naar nieuwjaarswens@stad.gent of achterlaten op het

gepersonaliseerde antwoordapparaat van Kommil Foo op het nummer 09 268 20 21. Raf en

Mich Walschaerts gaan daarna met al die wensen aan de slag en maken er een origineel

nieuwjaarslied van dat begin januari de wijde wereld wordt ingestuurd. Het initiatief past in een

bredere communicatiecampagne rond de eindejaarsperiode die eind december gelanceerd

wordt.

We vinden het heel fijn om een nieuwjaarslied voor Gent te kunnen maken, we
wonen hier allebei al meer dan 30 jaar en voelen ons (ondanks onze tongval)
ondertussen echt Gentenaars. Goed ook om door middel van een lied een hart
onder de riem te kunnen steken van iedereen die het nodig heeft in deze
vreemde periode. Samen met de Gentenaars een mooi lied maken en dan
klinken op een top '21!
— Raf en Mich Walschaerts, Kommil Foo
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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.

Contact

Thomas Dierckens, kabinet burgemeester De Clercq, 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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