
 

 

 

Brussel, 3 september 2020 

MANNEKEN-PIS BRENGT HULDE AAN HET ZORGPERSONEEL 

 

Op zaterdag 5 september schenkt de Stad Brussel, in samenwerking met “De helden van Iris” een nieuw kostuum 

aan Manneken-Pis. Het beroemde Ketje hult zich dan in een nieuw ensemble dat alle zorgberoepen in al hun 

verscheidenheid vertegenwoordigt: de verpleegkundigen, het onderhoudspersoneel, de zorgkundigen, de 

artsen, de administratief medewerkers, het technisch personeel en iedereen die de ziekenhuizen mee draaiende 

heeft gehouden. Met dit gebaar wil de Stad het zorgpersoneel van de IRIS-ziekenhuizen in de bloemetjes zetten 

(UMC Sint-Pieter, UMC Brugmann, het Jules Bordet Instituut, het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola 

en IRIS Ziekenhuizen Zuid), voor hun bijzondere inzet tijdens deze gezondheidscrisis. 

“Manneken-Pis, het symbool bij uitstek voor alle Brusselaars, had nog geen enkel kostuum ter ere van de openbare 

ziekenhuizen in zijn kleerkast hangen. Maar daar is nu verandering in gekomen! We kunnen niet hard genoeg 

benadrukken hoe belangrijk de dagelijkse toewijding van het Brusselse zorgpersoneel is, en zeker binnen de context 

van het coronavirus. Dit eerbetoon dient er dan ook toe om de eerstelijnsmedewerkers uitdrukkelijk te bedanken 

voor hun onmisbare inzet tijdens de aanpak van deze crisis!”, zegt Delphine Houba, Schepen van Cultuur, Toerisme 

en Grote Evenementen. 

« De inzet, motivatie en toewijding van het zorgpersoneel van onze Brusselse ziekenhuizen is bewonderenswaardig. 

Ik hoop dat iedereen, zelfs na afloop van de gezondheidscrisis, dit niet zal vergeten en werk zal maken van de 

herfinanciering van onze gezondheidszorg. Applaudisseren voor zorgverleners is goed, maar een betere financiering 

van de zorg is waar we op wachten », vertelt Philippe Close, Burgemeester van de Stad Brussel.  

« Vergeleken met dit voorjaar staat de zelfopoffering van het zorgpersoneel tijdens de coronacrisis niet langer 
centraal in de media. Ik ben de Stad Brussel dan ook erg dankbaar voor dit initiatief dat de herinnering aan deze 
moeilijke momenten levend houdt. Ze wil de 10 000 medewerkers van de Brusselse ziekenhuizen op bijzondere wijze 
bedanken voor hun moed en professionaliteit die ze tijdens deze gezondheidscrisis getoond hebben. Vandaag 
herinnert Manneken-Pis - in zijn nieuwe plunje! - elke voorbijganger aan al diegenen die naar het front zijn gegaan 
om de pandemie te overwinnen. Hij doet ons eraan denken om elke dag weer trots te zijn op onze openbare 
ziekenhuisdienst », zegt Etienne Wéry, Afgevaardigd Bestuurder van het Iris-netwerk. 
 

“Voor dit 1048ste kostuum besloot ik beroep te doen op het Brussels ontwerpersduo Ester Manas en Balthazar 

Delepierre. Het duo staat voor inclusieve, ecologische en sociale mode, die met beide voeten in onze samenleving 

staat. Het is ook een mooie gelegenheid om artistieke creaties een hart onder de riem te steken”, voegt Delphine 

Houba toe. 

Ester Manas en Balthazar Delepierre zetten de traditionele regels van de mode op hun kop: de kleding is one-size-

fits-all en past zich aan alle lichaamstypes aan, er wordt minder stof verspild, de kleren worden door Brusselse 

medewerkers gemaakt binnen het kader van socio-professionele tewerkstelling en de wol wordt gemaakt van 

gerecycleerd wolafval. Het nieuwe kostuum van Manneken-Pis bestaat dan ook uit echte stukken stof, die 

gerecupereerd werden uit gebruikte ziekenhuisuniformen. 

“Het was de bedoeling om een nieuw uniform te creëren door de verschillende beroepsgroepen met elkaar samen 

te voegen. We hebben verschillende kledingstukken uit het zorgbedrijf herwerkt tot grafische stroken. Het was voor 

ons erg belangrijk om via dit proces hun teamspirit, hun solidariteit en hun harde werk in de spotlights te zetten, en 

dat voor alle beroepen in de zorgsector”, vertellen Ester Manas en Balthazar Delepierre. 
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