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Bewoners vertellen in nieuwe docufilm over
leven in Nieuw Gent
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In de docufilm 'Nieuw Gent, snapde?' van filmmaker Sofie Hanegreefs en

journalist Roel Nollet vertellen bewoners over hun leven in de wijk Nieuw Gent.

De film is nu klaar, en de wijk krijgt zelf de première op donderdag 31 maart.

Voor heel wat mensen is Nieuw Gent onbekend terrein. En zoals vaak maakt onbekend

onbemind. Wanneer de wijk in het nieuws komt, is dat meestal op een negatieve manier.

Nochtans wonen velen graag in Nieuw Gent. De bewoners willen daarom een genuanceerd

verhaal brengen.

Op vraag van de Stad Gent hebben filmmaker Sofie Hanegreefs en journalist Roel Nollet van

the Redhorse Collective daarom de docufilm 'Nieuw Gent. Snapde?' gemaakt. De film is nu

klaar. De wijk krijgt zelf de première op donderdag 31 maart in de Christus Koningkerk op het

Rerum-Novarumplein. Daarna volgen er nog vertoningen op andere locaties.

In Nieuw Gent gebeuren zó veel goeie dingen, zit zó veel potentieel, werken
elke dag zó veel mensen en organisaties samen. We brengen dit naar buiten.
Niet met een film over de buurt, maar met een film door de buurt, waarin
bewoners hun trots duiden, de verbondenheid en de solidariteit die hier de
toon zet.
— Astrid De Bruycker, schepen van Buurtwerk en Participatie

Mensen hebben vaak een verkeerd beeld van Nieuw Gent. Ik ben blij dat de
bewoners de kans krijgen zélf het verhaal over hun wijk te vertellen, een buurt
met een sterke samenhang en waar veel staat te gebeuren de komende jaren.
— Mathias De Clercq, burgemeester



Contact

Daan Nelen, kabinet schepen De Bruycker, gsm 0479 31 22 51, daan.nelen@stad.gent

Thomas Dierckens, kabinet burgemeester De Clercq, gsm 0477 38 29 37, e-

mail thomas.dierckens@stad.gent
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Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar groen, stadhuis,
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