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Inhuldiging: Stripmuur Steven Sterk in de Marollen.
Een held naar het beeld van de Marollen
Steven Sterk, de 52ste aanwinst voor het Brussels stripparcous, wordt op vrijdag 19 juni om 12 uur
ingehuldigd door schepen Ans Persoons (sp.a), in aanwezigheid van burgemeester Yvan Mayeur. De
muur bevindt zich in de Marollenwijk, Hoogstraat nr. 119. Volgens schepen Ans Persoons (sp.a)
weerspiegelt de positieve energie van Steven Sterk de dynamiek tussen de bewoners van de
Marollen.
Steven Sterk, de kleine jongen met het grote hart, woont in een dorp waar het goed is om te leven, net
zoals de Marollen. Hij is ijzersterk en doet goed voor iedereen. De kleine held heeft echter één gebrek:
als hij verkouden is, verliest hij al zijn krachten (daarom draagt hij altijd een sjaal). Vriendelijkheid en
spontaniteit zijn de twee eigenschappen die het best bij zijn karakter passen. Het stripfiguurtje twijfelt
geen seconde om zijn naaste te helpen. De stripmuur die vrijdag wordt ingehuldigd toont deze
kwaliteiten. We zien Steven Sterk torenhoog springen om een ballon te vangen die is weggevlogen. ‘De
positieve energie van Steven Sterk is een mooie weerspiegeling van de dynamiek tussen de bewoners van
de Marollen’, aldus Ans Persoons (sp.a), schepen bevoegd voor het stripparcours van de Stad Brussel.
‘Steven Sterk is een voorbeeld van vrijgevigheid en dienstbaarheid. Door zijn buitengewone krachten,
maar ook door kleine eenvoudige gebaren maakt hij het leven van anderen aangenamer, net zoals de
vele verenigingen en bewoners van de Marollen dat dagelijks doen. Op dezelfde wijze willen we het grote
potentieel van de strip in de verf zeten en tonen dat stripmuren de Stad aangenamer kunnen maken voor
haar inwoners en bezoekers’.
De 52stestripmuur van het stripparcours is 9.5 meter hoog en 1.5 meter breed en werd gerealiseerd door
de artiesten van Urbana. De muur bevindt zich op wandelafstand van de grote lift in de Hoogstraat en in
de buurt van de stripmuur van Robbedoes die in september 2014 werd ingehuldigd.
De muur zal ingehuldigd worden in aanwezigheid van een klas uit de lagere school, burgemeester Yvan
Mayeur, schepen Ans Persoons, Véronique Culliford, voorzitter van IMPS, de vereniging die de rechten
van Peyo verdedigt, én natuurlijk ook Steven Sterk zelf. Op de inhuldiging zullen heel wat ballonnen
worden opgelaten, en zal het 14de boek van onze kleine held eveneens worden voorgesteld. ‘In de
voetsporen van de witte gorilla’ werd in april gepubliceerd.
Bijlage: afbeelding van de stripmuur
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