MANNEKEN-PIS MASKEERT ZIJN SOLIDARITEIT MET DE BELGEN NIET
Nadat de Stad Brussel reeds enkele duizenden mondmaskers onder zijn inwoners heeft verdeeld, krijgt
Manneken-Pis maandag 11 mei ook zijn eigen op maat gemaakt mondmasker. Manneken-Pis, die heel
populair is bij de Brusselaars en de toeristen, toont zich solidair met de bevolking die het advies heeft
gekregen om het mondmasker te dragen in de openbare ruimte. Momenteel is het dragen van het
mondmasker alleen verplicht in het openbaar vervoer en op de luchthavens. In de openbare ruimte
wordt het aanbevolen.
« Manneken-Pis is een beroemde figuur, zowel in België als
buiten onze landsgrenzen. Door de officiële overhandiging van
dit masker, toont ons beroemde ketje zich solidair met de Belgen
aan wie gevraagd wordt het masker in het kader van de
exitstrategie te dragen», aldus Delphine Houba, Schepen van
Cultuur, Toerisme en Grote Evenementen. Dit op maat
gemaakte masker is vervaardigd door Maison Degand.
« Met dit gebaar wil ik ook alle mensen bedanken die zich ingezet
hebben om maskers en beschermkledij te maken voor de
ziekenhuizen, de zorgverleners en ook voor de bevolking. »
« In de loop van de voorbije weken, hebben we kunnen
vaststellen dat burgers spontaan een mondmasker op het
beeldje hadden aangebracht : het bewijs dat Manneken-Pis in
moeilijke tijden een sterk symbool is voor de Brusselaars! », legt
Delphine Houba uit.
« Toch wil ik de Brusselaars eraan herinneren dat het verboden is over het hek rond de fontein van
Manneken-Pis te klimmen en hem zonder toestemming aan te kleden. Als verantwoordelijke van
Manneken-Pis en zijn 1044 kostuums, ben ik verheugd dat ons ketje voortaan een op maat gemaakt
stoffen mondmasker draagt, dat zijn mond en neus volledig bedekt zoals aanbevolen door de Nationale
Veiligheidsraad. »
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