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Zondag 21 maart 2021 
Dag van de Zorg, een feestdag voor de mensen van de zorg 
 
Voor het 2de jaar op rij zal er geen opendeurzondag georganiseerd worden, covid gooit 
opnieuw roet in het eten. De organisatoren van Dag van de Zorg zijn niet bij de pakken 
blijven zitten en maken er dit jaar een hele feestweek van. De feestweek start op maandag 15 
maart en eindigt met de feestdag Dag van de Zorg op zondag 21 maart. Alle zorgverleners, 
vrijwilligers en mantelzorgers krijgen een week lang alle aandacht die ze verdienen. Samen 
zingen, babbelen, elkaar ontmoeten en zoveel meer. Rode draad van de campagne en het 
perfecte nummer om iedereen in beweging te krijgen is ‘Ik hou van u’	van Noordkaap. 
	
Wat staat er zoal op het programma? 

- Zangchallenge van en voor de zorgsector 
De zorgsector gaat viraal. De zorgorganisaties zingen massaal in eigen bubbel ‘Ik hou 
van u’ van Noordkaap. Het wordt een muzikaal signaal van een sector, die er nog 
altijd staat, sterk, zelfs na een jaarlange crisis. Een compilatie van de eerste 
inzendingen: 
https://player.vimeo.com/external/518492084.hd.mp4?s=d5a95783bd9935c2f73e3b35fae4251
013a60416&profile_id=174 

- Zorgbabbels: Online talkshows over (graag) werken in de zorg 
Elke dag van de week, tussen 9 en 11u, na registratie gratis te volgen via livestream. 
Sprekers & uitgebreid programma: https://www.dagvandezorg.be/zorgbabbels 

- Blokbusters: Plaatjes draaien voor de zorg 
Joris Hessels en Dominique Van Malder trekken door Vlaanderen en maken 4 
uitzendingen van elk 3 uur vanuit verschillende zorglocaties. Met animatie en muziek, 
met een lach en een traan en warme storytelling. 
Info & locaties: https://www.dagvandezorg.be/blokbusters 

- Zondag 21 maart: Massale muzikale ode aan de zorgsector 
Iedereen wordt opgeroepen om op zondagmiddag om 12u00 in eigen bubbel, in de 
tuin, op de stoep samen met de buren, … het nummer van Noordkaap te zingen. 
Op datzelfde moment spelen de Vlaamse beiaardiers in alle steden ‘Ik hou van u’.  
Op zondagnamiddag verrassen talloze jeugdbewegingen van Chiro Vlaanderen en 
KLJ plaatselijke zorgorganisaties met een (veilige!) zangstonde. 

	
De campagne wordt gecoverd door pers en media, in talloze radio- en televisieprogramma’s, 
door VRT, TV-Plus, De Zondag en op sociale media. 
 
Aan iedereen die zorgt... ik hou van u. 
#ikhouvanu #dagvandezorg 
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