
 
MANNEKEN-PIS SLUIT ZICH AAN BIJ DE COVID BOYS 

 
Brussel, woensdag 17 maart 2021: Vandaag een jaar geleden, op 18 
maart 2020, ging België in lockdown. Een zeer symbolische datum in de 
strijd tegen het coronavirus, en in de geschiedenis van ons land. Uiteraard 
kan Manneken-Pis deze gelegenheid niet aan zich voorbij laten gaan.  
 
Misschien bent u hen al tegengekomen in de straten van Brussel: de Covid Boys, 
deze "gezondheidsmilitanten" vol gezwans, die gewapend met handgel en hun 
goede humeur patrouilleren in Hazmat-pakken om voorbijgangers "weer een 
glimlach op het gezicht te toveren". Nu de coronacrisis al meer dan een jaar duurt 
en omdat ze het waard zijn, wilde ons ketje hen een eerbetoon brengen door hun 
fameuze pak aan te trekken. Dit is zijn 1054e kostuum, en het eerste van 2021.  
 
"Voor ons is het een onmetelijke eer dat Manneken-Pis ons pak draagt. Omdat het 
de jeugd is die haar lichaam gebruikt om de stad te redden. De jeugd pist niet uit 
onverschilligheid, maar uit moed! En als het belangrijkste standbeeldje van de 

Stad dit kan weergeven, zijn wij ervan overtuigd dat de moed van de Brusselaars 
altijd in de herinnering zal blijven. Wij zijn vereerd dat Manneken-Pis ons kostuum 

aantrekt, want de kleinste gebaren kunnen de grootste tragedies de kop 
indrukken“, beamen Oscar Briou en Grégoire De Vos, de twee initiatiefnemers van 
dit - niet zo gekke - volksgezondheidsproject. 
 
De Covid Boys hebben goed begrepen dat we de Brusselaars ook door middel van 
humor bewust kunnen maken van de gezondheidsmaatregelen. "Het is bovendien 
goed voor de moraal om te zien dat zo'n crisis zulke in het oog springende 
initiatieven kan teweegbrengen bij de bevolking!”, aldus Delphine Houba, Schepen 
van Cultuur, Toerisme en Grote Evenementen. "Door hen de gelegenheid te bieden 
Manneken-Pis aan te kleden, wilden wij hen bedanken voor het preventiewerk dat 

zij de afgelopen 5 maanden elke dag op het terrein hebben verricht. Zo zie je 

maar weer dat je duidelijk betere resultaten haalt wanneer je de 
veiligheidsmaatregelen met woorden en humor aan de man brengt! Met dit nieuwe 

kostuum wilden we dan ook de nadruk leggen op een actie die echt vruchten 

afwerpt.”  

 
Het kostuum van het Covid Manneken bestaat uit een volledig Hazmat-pak met 
het logo van de Stad, ziekenhuisschoenen, een FFP2-masker, rode handschoenen, 
een riem en een kleine tas met daarin een dispenser met hydroalcoholische gel 
en een meetlint. 
 
De overhandiging van het kostuum en de aankleding vindt plaats op donderdag 
18 maart om 9 uur voor het standbeeld van Manneken-Pis.  
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