Persbericht
Diest ten tijde van corona
DIEST – Help jij het stadsarchief van Diest om toekomstige generaties een completer
beeld te geven over Diest tijdens de coronacrisis? Stuur hen jouw foto’s, filmpjes,
kunstwerken,… op en draag hier op jouw manier aan bij.
Stadsarchief Diest verzamelt
Om de coronacrisis in Diest zo goed mogelijk te documenteren doet het stadsarchief
van Diest een oproep om filmpjes, foto’s, verhalen, getuigenissen, tekeningen,
gedichten, kunstwerken enzovoort op te sturen! Zo kunnen toekomstige generaties
een completer beeld krijgen over Diest tijdens deze crisis.
Voorbeelden
Later kunnen terugkijken op deze periode, kan door nu materiaal te verzamelen?
Dan hebben we het niet over overheidscampagnes, maar over het dagelijkse leven
in Diest. Hoe ziet jouw (tijdelijke) thuiskantoor eruit? Heb je filmpjes van het
applaus in de straat voor de zorgverleners? Worden er acties om ouderen en
hulpbehoevenden te helpen georganiseerd in jouw wijk? Wat is de invloed van het
coronavirus op jouw leven? Leg jij of je kinderen een dagboek aan?
Help mee een verslag te maken en deel je foto’s, films en andere bestanden met het
stadsarchief. “Ongetwijfeld zal over deze periode de volgende decennia nog vaak
gesproken worden. Jullie zijn getuigen op de eerste rij. Jullie info zal voor de
volgende generaties een grote waarde hebben.”, schepen van erfgoed, Geert
Cluckers.
Opgelet: Zorg er wel voor dat je het ingezonden bestand zelf maakte en de
toestemming hebt van de personen op de foto / in het filmpje om dit in te zenden.
(GDPR-wetgeving)
Procedure
Vul online ons formulier in via:

https://www.diest.be/archief-corona

Heb je de documenten niet online? Bezorg ze ons later wanneer de dwingende
maatregelen versoepeld zijn via ons stadsarchief. De verzamelde gegevens zullen

enkel worden gebruikt in het kader van dit project. Zit je nog met vragen of
suggesties aarzel dan zeker niet om ons te contacteren!
Archief
Grauwzustersstraat 10
3290 Diest
Joost.delsard@diest.be
www.diest.be
013 32 70 09
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