
 

 

Beste Gentenaar,  

 

Corona stelt niet alleen onze gezondheid op de proef, maar ook onze veerkracht, onze sociale 

netwerken, onze samenleving. 

De beperking van het sociaal contact is voor vele mensen een moeilijke uitdaging. Sommige kregen 

harde klappen en moesten afscheid nemen van iemand die hen lief is. Anderen zoals handelaars, de 

horeca, het verenigingsleven, de culturele sector … houden met moeite het hoofd boven water.  

De donkere wintermaanden dagen ons nog meer uit. Maar ze bieden ook een kans om met samen 

iets te doen om juist deze mensen een steuntje in de rug te geven. 

Gent overwint(ert)! 

Met de campagne ‘Gent overwintert’ wil de Stad Gent licht en warmte in onze stad brengen en 

daarvoor hebben we jouw hulp nodig! Samen brengen we licht in de duisternis, steken we iedereen 

die het nodig heeft een hart onder de riem en laten we zien dat we er zijn voor elkaar: we laten 

elkaar niet los …   

Door onze stad te versieren met warm wit licht tonen we onze solidariteit met mensen die het 

moeilijk hebben. Samen brengen we verlichting. We blijven gaan! 

Wat kan jij doen? 

• Verlicht je woning, raam, gevel … op een creatieve manier met warm wit licht.  

• Bekijk met je buren hoe je aan de slag kan om je straat of je hele buurt met wit licht te 

versieren.  

• Vraag na of het mogelijk is om je verenigingslokaal, werkplek, winkel, kantoorgebouw … te 

verlichten. 

• Spreek je familie, vrienden, buren, collega’s, leden van je vereniging … aan om ook in hun 

omgeving een lichtpuntje te zijn.  

• Woon je in een wijk mét een buurtwerking? Neem dan een kijkje op hun Facebookpagina of 

Hoplr en sluit je aan bij hun warme buurt-acties. 

• …  

Graag meer info? Surf naar stad.gent/gentoverwintert.  

Doe je zelf ook een ‘verlichtende’ actie? Laat het weten via gentoverwintert@stad.gent en stuur – 

graag! - een paar foto’s door … 

 

Succes en dank voor je samenwerking … 

… en zo gaan we samen een mooier jaar tegemoet!  

https://stad.gent/nl/openingsuren-adressen/trefwoord/buurtwerkingen
https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn-gezondheid/samenleven/gent-overwintert
mailto:gentoverwintert@stad.gent

