
 

 

 

 

Coronacrisis: VSV start uitzonderlijke campagne 
 

315 WEGAFFICHES OM ALLE HELDEN VAN NU TE BEDANKEN 

PERSBERICHT 

 

Mechelen, 2 april 2020 - Vandaag start de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) een 

affichecampagne om alle helden te bedanken die zich met hart en ziel inzetten om het land 

draaiende te houden tijdens de coronacrisis. De uitzonderlijke campagne komt er ter vervanging 

van een campagne rond afleiding aan het stuur, die de VSV aanvankelijk in april gepland had.  

 

“Een grootschalige campagne rond gsm-gebruik in de wagen op het moment dat heel Vlaanderen ‘in zijn kot’ 

blijft, had sowieso weinig zin”, zegt Werner De Dobbeleer (VSV). “Daarom hebben we beslist om de geplande 

‘automodus’-campagne uit te stellen tot een latere datum. De aanplakborden hadden we in april toch ter 

beschikking, en zo zijn we op het idee gekomen om iets terug te doen voor alle mensen die nu dagelijks op weg 

zijn om voor anderen te zorgen: dokters, verplegers en medewerkers uit de zorgsector, maar ook 

vrachtwagenchauffeurs, postbodes, vuilnisophalers, winkelbedienden en bij uitbreiding alle helden die zich 

vandaag tot het uiterste inzetten om het land draaiende te houden. Zij verdienen een dikke merci, recht uit het 

hart!”. 

 

De affiches met de slogan “Aan alle helden: bedankt!” hangen tot eind april  op de 315 aanplakborden langs de 

Vlaamse hoofdwegen. Er zijn vijf verschillende versies, telkens met een andere persoon. De vijf staan symbool 

voor alle helden van nu. Het gaat om gewone mensen die tussen hun drukke dagtaak door graag bereid waren 

om hun gezicht aan de campagne te lenen: 

 

- Dave Peeters is vuilnisophaler bij Limburg.net in de regio Sint-Truiden; 

- Erik Leysen is vrachtwagenchauffeur bij Van Moer Logistics in Zwijndrecht;  

- Roxanne Peters werkt als vroedvrouw in het AZ Vesalius te Tongeren; 

- Shara Nijs is medewerkster bij Bpost in Neerpelt;  

- Tatiana Habex is filiaalassistente van de Lidl-supermarkt in Genk. 

 

  



     

 

De bedanking aan Dave, Erik, Roxanne, Shara, Tatiana en alle andere helden van nu wordt ook via sociale 

media verspreid. 

 

 

Noot voor de redactie:  

- Dave, Erik, Roxanne, Shara en Tatiana zijn beschikbaar voor interviews, hun contactgegevens zijn 

verkrijgbaar bij de VSV. 

- De affiches in hoge resolutie zijn beschikbaar via deze link. 

 

Perscontact 
Werner De Dobbeleer 

Woordvoerder VSV 

0477 20 62 28 

werner.dedobbeleer@vsv.be 

 
 

 
Over de VSV 

De VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) streeft er naar om de verkeersveiligheid te verbeteren, de bereikbaarheid te 

vrijwaren, de toegankelijkheid te garanderen, de verkeersleefbaarheid te verbeteren en de schade aan natuur en milieu 

veroorzaakt door het verkeer terug te dringen, door doelgroepgerichte levenslange educatie aan te bieden aan zowel 

verkeers- en mobiliteitsprofessionals als weggebruikers in het algemeen. We streven naar een ongevallenvrij systeem, 

zonder het mobiliteitsaspect uit het oog te verliezen. 

 

Over het Beleidsdomein MOW 
Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken vormt samen met twee intern verzelfstandigde agentschappen - het 

Agentschap Wegen en Verkeer en het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust - het Vlaams Ministerie van 

Mobiliteit en Openbare Werken. Samen met de extern verzelfstandigde agentschappen De Lijn, De Scheepvaart en 

Waterwegen en Zeekanaal vormt dat Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken op zijn beurt het 

Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken. 

 

Over het Departement MOW 

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken ondersteunt de bevoegde minister inhoudelijk bij de beleidsvoering, 

zowel voor mobiliteit en verkeersveiligheid als voor investering, beheer en exploitatie van de transport- en de 

haveninfrastructuur. 
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- Einde persbericht - 
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