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Affiches met gedicht 'Leefkracht' om leraren te
bedanken

Gent bedankt zijn leraren met een gedicht van spoken word artist Lindah Leah
Nyirenda. Op dinsdag 5 oktober 2021, de Dag van de Leerkracht, zal 'Leefkracht'
overal te zien zijn op affiches in de stad. Gentenaars kunnen ook zelf een affiche
afprinten of ophalen in de wijkbibliotheken om aan het raam te hangen.

Gent telt ruim 9.400 leraren. Die geven elke schooldag het beste van zichzelf voor 56.000
schoolgaande kinderen en jongeren. Om hen te bedanken voor hun harde werk en inzet, riep de
Stad Gent de hulp in van auteur, dichter en spoken word artist Lindah Leah Nyirenda. Ze
maakte in haar kenmerkende stijl het gedicht 'Leefkracht'.

Affiches met het gedicht zullen op dinsdag 5 oktober 2021, de Dag van de Leerkracht, in alle
Gentse scholen en op aanplakborden in de stad hangen. Gentenaars kunnen ook zelf een affiche
aan hun raam hangen om de leraren te bedanken. Je kan de affiche downloaden via de website
van de Stad Gent of een exemplaar ophalen in een van de wijkbibliotheken. Op sociale media
wordt een filmpje verspreid van Lindah die haar gedicht voordraagt.

Tijdens corona zag ik leraren verhalen voorlezen op de stoep of rondfietsen
met oefenbundeltjes. Anderen vonden zichzelf heruit in het online lesgeven.
Vorig schooljaar stonden ze met mondmasker en handontsmetting opnieuw
klaar om het beste van zichzelf te geven. Daar ben ik dankbaar voor. Dit
schooljaar wens ik hen een jaar waarin ze zonder afstand, afleiding en
obstakels kunnen lesgeven. Want daar zijn ze ontzettend goed in.
— Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs
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