Brussel, 11 december 2020 – De schepen van Cultuur, Toerisme en Grote
Evenementen van de Stad Brussel breidt de feestverlichtingscampagne uit naar
het UVC Brugmann, het UKZKF en de woonzorgcentra. Daarnaast lanceert ze een
actie voor iedereen op de sociale netwerken: "Dit jaar schittert Brussel dankzij
u!".
De editie 2020 van Winterpret is bijzonder. Ze wordt georganiseerd zonder de traditionele
kerstmarkt, maar de meest symbolische elementen van het programma werden behouden.
Terwijl op de Grote Markt een prachtige kerstboom en de traditionele kerststal staan,
verlicht Brussels by Lights 142 grote en kleinere winkelstraten.
Delphine Houba, Schepen van Cultuur, Toerisme en Grote Evenementen, wil deze
initiatieven kracht bijzetten in het kader van dit moeilijke eindejaar: “Ik wil licht brengen
voor al wie dit het meeste nodig heeft. Ik heb dus uiteraard gedacht aan onze ziekenhuizen
en onze woonzorgcentra. Deze feestverlichting brengt een boodschap van steun, om al
deze mensen te bedanken voor hun enorme inspanningen om de epidemie van het
coronavirus te bestrijden. Die nieuwe lichtjes zijn een mooie manier om wat magie en
warmte in de grauwe sfeer te brengen”, zegt ze.
In de woonzorgcentra (Vesale in Brussel, Heizel in Laken, Ter Ursulinen en SintGeertruide in de Marollen en De Wilde Rozen in Neder-Over-Heembeek) willen we de
omgeving en het dagelijkse leven van de bewoners en het zorgpersoneel wat opfleuren.
De versieringen op binnenpleinen, eetzalen, terrassen en andere plaatsen worden telkens
afgestemd op de specifieke eigenschappen van de locatie.
De weelderige gevel van Maison de la Création, het cultureel centrum van de Stad
waarvan het monumentale gebouw dateert van 1912, is opgesmukt met driedimensionale
structuren die een fraai uitzicht bieden op het Émile Bockstaelplein (Laken).
Wat de ziekenhuizen betreft, is de Victor Horta-site in Laken helemaal versierd. Het UVC
Brugmann is op twee plaatsen verlicht: het centrale gebouw en de geriatrische afdeling.
Aan het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola (UKZKF) worden de jonge
patiëntjes verwelkomd door een grote ijsbeer bij de ingang.
Bovendien benadrukt de schepen dat het belangrijk is "de burgers te verenigen rond een
project waar ze persoonlijk bij betrokken zijn, een project dat iets vertelt over de manier
waarop ze deze eindejaarsperiode doorbrengen met inachtneming van de
gezondheidsmaatregelen. Precies om samen te kunnen dromen lanceer ik de actie "Dit
jaar schittert Brussel dankzij u!”. We vragen iedereen om de sociale media te
overspoelen met de magie van de kerstversiering bij hen thuis, tot 31 december.”
Aan iedereen wordt gevraagd om foto's van zijn kerstdecoratie te delen op sociale
netwerken: mooie slingers, opvallende lichtjes, verrassende of kunstzinnige ornamenten...
Om iedereen te laten meegenieten, zullen we de mooiste foto's die op Facebook
verschijnen (met de vermelding @BXLstadbrussel) en/of op Instagram (met de hashtag
#mywinterlights) ook laten zien op de talloze schermen in de straten van de Stad Brussel.
Samen maken we er een stralend eindejaar van!
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