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4.481 Gentse kinderen verblijd met videobericht
van Sinterklaas

Omwille van Covid-19 kon de grote Sinterklaasintrede dit jaar niet plaatsvinden.

Als alternatief konden Gentse ouders voor hun kinderen een gepersonaliseerd

filmpje van Sinterklaas aanvragen. 4.481 Gentse kinderen kregen zo'n filmpje te

zien.

In totaal werden er 2.923 video’s gemaakt voor in totaal 4.481 kinderen. Ouders konden elke

video personaliseren met de naam van hun kinderen en een individuele foto of tekening.

Daardoor ontving elk gezin een unieke video. Ouders konden de video live bekijken of

downloaden om op een later tijdstip te tonen. Elke video werd gemiddeld door 4 mensen

bekeken, waardoor het totale bereik op bijna 12.000 kijkers uitkomt.
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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.

Tijdens een gewone Sinterklaasintrede komen gemiddeld 3.000 Gentenaars
de Sint begroeten. Het was een huzarenstukje om snel een goed alternatief te
bedenken, maar met video's voor 4.481 kinderen zijn we er toch in geslaagd
om verwondering op de gezichtjes van vele kleine Gentenaars te brengen.
— Annelies Storms, schepen van Evenementen

Alle kinderen van de instapklas tot en met het derde leerjaar kregen via de Gentse scholen een

brief met een unieke code om een video aan te vragen. Heel wat leerkrachten gingen klassikaal

met de brief aan de slag om gemeenschappelijke klasfilmpjes aan te maken, waardoor de Sint

alsnog aanwezig was op verschillende scholen. Filmpjes voor kinderen en ouders met een

visuele of auditieve beperking werden op vraag aangepast naar Vlaamse gebarentaal of kregen

een extra audiodescriptie.
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Lien Braeckevelt, kabinet schepen Storms, gsm 0486 91 18 21, e-mail

lien.braeckevelt@stad.gent

Bevoegd

Bekijk hier een gepersonaliseerde video van Sinterklaas

Annelies Storms
Schepen van Feesten en Evenementen, Facility Management, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.storms@stad.gent
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