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Voorwoord 

Kiezen zonder verliezen 
Wat een duizendpoot zijn wij toch, wij, de Zuidpoort, de vereniging waar mensen met armoede ervaring 
het woord nemen. Een snelle blik op de inhoudsopgave geeft reeds een idee.  
 
Zuipoorters acteerden en dansten tijdens de voorstelling van 22 december op de Arcaplanken. 
Nu timmeren we verder aan de Stress-weg. Stress die we weg willen, uiteraard. Er komen nog 
voorstellingen, vorming en zelfs workshops. Wij gaan proberen ons boekje voor te stellen aan studenten in 
hoger onderwijs. Wij kiezen de stappen op ons pad niet louter intuïtief. Ze zijn het resultaat van intensieve 
besprekingen tijdens onze themawerking bijeekomsten.  
 
Ook andere actuele problemen brengen de Echopennen in beweging. Een van onze “éminences grises” 
(“wijze oude mannen”) verdiepte zich deze keer in de problematiek van de bewoonbare oppervlakte en, 
vooral, van de betaalbare woningen. 
Wij schrikken niet terug voor wat filosofie (wijsbegeerte). Een van onze trouwste redactrices las en 
becommentarieerde een boek van Alicja Gescinska, een toonaagevende Pools-Belgische filosofe. Deze 
vrouw spoort ons aan om niet passief op het goede te wachten, maar er integendeel voor te vechten. In de 
Zuidpoort valt zoiets beslist niet in dovemansoren. Onze vereniging is per definitie actief! 
 
Feesten kunnen we ook, tijdens onze opendeurdag. Dit jaar valt dit op zaterdag 5 mei. Kom zeker eens 
langs om de sfeer op te snuiven. 
 
Onze rubriek Tweespraak is vrij recent. In dit nummer praten wij met Sil, die behartenswaardige dingen 
zegt over wat er hapert in de maatschappij. Hij legt uit wat de Zuidpoort zo heilzaam maakt en waarom hij 
al een paar jaar een “vaste klant” is. 
 
Ivo Baekelmans draagt zowel de natuur als Spanje in het hart. Het kwetst hem dus dat de natuur op de 
berg Aitana nabij Alicante er slecht aan toe is door de klimaatveranderingen en door nefaste activiteiten 
van de plaatselijke bevolking. Hij schreef er niet alleen over, hij gaat ook ter plaatse witte klaprozen zoeken 
en het zaad verzamelen. Goeie moed! 
 
De Zuidpan serveert deze keer (en beslist niet voor het laatst) vegetarische kost. 
 
Sommige dingen zijn niet echt te beschrijven. Toch heeft iemand een gedicht gemaakt over het 
vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau in Polen. 
 
Roland Huybrecht 
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Actueel 

Toneel- en boekvoorstelling De Stressweg! 

Zonder koorts  

Het Arcatheater, de gezelligste schouwburg van Gent, zag op 
vrijdag 22 december een groep nieuwe acteurs op de planken 
verschijnen. Amateurs, ja, maar in de beste zin van het woord.  

Mensen die met mond en lijf iets willen uitdrukken dat zij 
anders moeilijk kunnen verwoorden. Mensen in wie al heel lang 
iets leeft dat absoluut naar buiten wil. Zulke mensen zijn de 
talrijke Zuidpoorters die onvervaard de theaterplanken zijn 
opgestapt. Tijdens vele repetities hadden zij geleerd hoe met 
woorden en af en toe een dans uiting te geven aan wat hen 
bezielt als zij zich inzetten om armoede te helpen bestrijden. 
Wat de drijfveer is achter sociale actie. 

Velen onder hen hebben reeds een lange weg afgelegd. Zij 
hebben strijd moeten leveren tegen een logge administratie en 
soms zelfs moedwillige assistenten. Wij leerden hen in 
uiteenlopende gedaantes kennen. Alleenstaande vrouwen met 
zware kinderlast. Sinds lang werkloze mannen. Gehandicapten. 
Jongeren die zich moeizaam omhoog knokken. Sociaal geïsoleerden: helaas hebben armen weinig 
vrienden.  

Het toneelstuk werd vakkundig in goede banen geleid door twee sympathieke kerels van “Bovenste 
knoopje open”: Sjoerd en Job. Er zat beweging in de muziek en muziek in de beweging. 

Deze foto’s zijn bedoeld als een ooggetuigenverslag. Wie met de Zuidpoort vertrouwd is, zal wel veel 
spelers herkennen. Wie kent, herkent. 

Roland



 
 

   
 

5 

 

Een aantal reacties vanuit het publiek 

 

 

  

Wat ik een groot pluspunt vond, was de 
diversiteit aan mensen die op het podium te 

zien waren. Jong en oud, met of zonder 
handicap, mensen waaraan je 'het ziet' en 

mensen waarvan je op het eerste gezicht niet 
zou verwachten dat ze zich in armoede 

bevinden. 
 

- Sociaal werker OCMW Gent - 

Ik was vooral ook onder de indruk van de acteurs 
zelf! Stuk voor stuk stonden ze daar als stevige, 

gezonde en zelfbewuste mensen, pratend over hun 
fragiliteit, maar sterkte uitstralend. Dat was zo 

mooi! Zij verdienen onze waardering volop! 
- Annoniem - 

 

Het staan van al die mensen op het podium, 
hun betrokkenheid en vooral 'hun stem', dit 

alles was beklijvend en tegelijk 
confronterend..... 

- Vrijwilliger welzijnsschakels - 
 

Heel veel van geleerd, zeker over hoe je op een creatieve manier aan politiserend en structureel 
sociaal werk kunt doen; twee methodes die niet hetzelfde zijn. Het werd voorgesteld als theater, 

terwijl het dat -volgens mij- niet echt was. En dat hoeft het niet te zijn om verdomd sterk te zijn. Het 
is misschien slechts mijn bescheiden indruk maar samen met de manier waarop "Jong Gent in Actie" 

te werk gaat, kunnen het Opbouwwerk en Jeugdwelzijnswerk in Gent daar veel van leren! Ik geef 
niet graag "goede voorbeelden" aan maar dit is er een.’ 

- Pascale Debruyne –  
 Postdoctoraal onderzoeker bij UGent, vakgroep Conflict & Development Studies binnen de Faculteit Politieke en 

Sociale Wetenschappen.  

Voorzitter van vzw Uit De Marge, Samenlevingsopbouw Gent vzw en beleidsmedewerker integratie bij 
Vluchtelingenwerk Vlaanderen 

Het heeft me echt geraakt. Blijf dit 
verder aankaarten en laat ons hopen 

dat in de toekomst iedereen een 
menswaardig bestaan kan hebben. 

- Onthaal coach - 

Ook ben ik zeer getroffen door de 
creativiteit van de twee jonge 

presentatoren, die zo fijn met al de 
Zuidpoorters omgingen en ze voortreffelijk 

naar boven tilden. 
- Een Zuidpoortvrijwilliger - 
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De toekomst van De Stressweg! 

Na twee super goede voorstellingen op 
22/12/17, met zeer fijne feedback, bezinnen we 
ons over hoe we ons materiaal verder kunnen 
verspreiden. Om op die manier zoveel mogelijk 
positieve invloed te hebben op hoe gesprekken 
in hulpverlening verlopen. 
 
Er wordt dus naarstig verder gebouwd aan de 
Stress-weg! Onze agenda van de eerste 
bijeenkomst zegt het zelf. Wat willen we 
vertellen? Aan wie? Hoe gaan we die boodschap 
brengen? 

De voorstelling wordt herhaald en zelfs 
uitgebreid met workshops. Er komt een website, 
er komen artikels in tijdschriften, we brengen 
het materiaal naar hogescholen en een 
universiteit, brengen ons theatertraject in kaart 
(in stripvorm) … 

We zijn van start gegaan met het uitdenken van 
de vorming die we willen maken voor 
hulpverleners en hulpvragers. 
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Meerjarenplan  

In maart werd ons meerjarenplan voorgesteld op het Parlement (onze maandelijkse grote vergadering). 
Het meerjarenplan geeft ons richting, helpt ons bij het maken van keuzes, bij het halen van doelstellingen, 
… 
Samen hebben we van die droge kost iets lekker sappigs gemaakt! Eerst kan je onze strategische 
doelstellingen bewonderen om daarna door te gaan naar onze strip. 

 
3 Strategische doelstellingen - Vijf prioriteiten voor De Zuidpoort 

 
Eerste strategische doelstelling : De Zuidpoort is een veilige, stimulerende ontmoetingsplek voor mensen 
met armoede-ervaring en mensen zonder armoede-ervaring, binnen de wijk Nieuw-Gent. Zij investeert in 
een stevige en kwaliteitsvolle basiswerking die mensen sterker maakt in de strijd tegen armoede. 

Prioriteit 1: 
We streven naar een kwaliteitsvolle (waar mogelijk grotere) werking binnen de wijk Nieuw-Gent:  

• voor mensen met diverse achtergronden 
• waar aandacht is voor samenhorigheid 
• waar een grotere participatie van alle betrokkenen wordt gerealiseerd 
• van waaruit signalen kunnen doorstromen naar het beleid. 

 
Tweede strategische doelstelling: De Zuidpoort heeft een duidelijke identiteit als een belangrijke partner 
voor sensibilisering, beleidsbeïnvloeding en armoedebestrijding en dit vanuit de expertise van mensen met 
armoede-ervaring. We realiseren deze doelstelling samen met andere verenigingen waar armen het woord 
nemen en relevante actoren binnen de brede samenleving, en dit op een communicatief heldere en 
creatieve manier. 

Prioriteit 2:  
We komen met ons beleidswerk en via vormende/sensibiliserende activiteiten regelmatig naar buiten. 
We doen dit op onze eigen creatieve manier en concentreren ons daarbij op het Gentse niveau.  
Prioriteit 3: 
Er gaat veel aandacht uit naar samenwerking met de Gentse verenigingen waar armen het woord nemen 
en dit op meerdere terreinen. We werken o.a. met hen samen rond de organisatie van 17 oktober zodat 
deze dag een dag van verzet wordt waar de ervaringen, bekommernissen en eisen van mensen met 
armoede-ervaring opnieuw centraal staan.  

 
Derde strategische doelstelling: De Zuidpoort werkt als vrijwilligersorganisatie vanuit een open 
inspraakcultuur die haar draagkracht en onafhankelijkheid behoudt via een gezond financieel beleid en 
waarbij geïnvesteerd wordt in vrijwilligers en personeel. 

Prioriteit 4:  
We bouwen aan een sterke, competente en brede vrijwilligersploeg die zich ondersteund en gewaardeerd 
voelt. Zowel de werking als de logistieke omkadering wordt in grotere mate gedragen door vrijwilligers. 
Prioriteit 5:  
We gaan voor minstens de verduurzaming van het personeelsbestand (1,7 VTE). De werkbelasting voor 
personeel en vrijwilligers blijft binnen haalbare/realistische grenzen. Het personeel voelt zich voldoende 
ondersteund door raad van bestuur. 
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Onze woning ons nest 

In enkele vorige artikelen hebben we getracht aandacht te schenken aan zowel de 
alledaagse zorg, alsook enkele toekomstscenario’s te schetsen die ons leven, werk en gevoel 
zullen beïnvloeden. Graag wil ik nu toch iets meer in details gaan wat betreft onze grootste 
zorg:  

Ons NEST. 

Een vogel bouwt zijn nest met wat hij vindt in zijn onmiddellijke omgeving. Vindt hij dit niet, 
dan moet hij verder zoeken. Soms gaat hij trekken naar warmere landen. In ons huidige 
mensenwereldje is het omgekeerd. Diegenen die genoeg voedsel hebben, trekken naar 
warmere landen en de armen uit warme landen komen naar de koude landen. Maar ja, we 
zijn ook geen vogels, niet? Misschien rare vogels! 

Maar nu in alle ernst. We wensen voor onszelf een degelijk en veilig nest. Ik wil me nu 
uitsluitend op het thema NEST concentreren, veilig is een thema voor een andere keer. 

Het bijzonderste voor nu maar ook voor de volgende decennia is, HOE een behoorlijke 
woning BETAALBAAR MAKEN? Is dit echt zo moeilijk? Blijkbaar wel.  

Laat me toe iets praktisch voor te stellen waarbij zowel de bureaucratische regels als andere 
heilige huisjes worden afgebroken. 

Een vuistregel voor de huur was vroeger maar zou ook nu nog moeten gelden voor de lagere 
inkomsten, en daar hebben we het over: 1/3 van je inkomen is voor de huur. Nu is dit voor 
een basisinkomen van 1000 euro netto niet meer het geval. Meestal ligt het bij 50% dus in 
de praktijk blijft dan amper 500 euro over. Dit is op het randje. 

Graag leg ik enkele voorstellen op onze Zuidpoorttafel, die toch op een realistische basis zijn 
geschoeid. 

Een berekening voor een alleenstaande lijkt me de meest voor de hand liggende, want onze 
stadsmaatschappij evolueert sterk in die richting of is er reeds. Als basis nemen we 50 
kwadraatmeter: bouwkost tussen 1250 en 1450 euro. Dit laatste is reeds eerder luxe, maar 
de levensduur kan in een rol spelen in de investeerbeslissing van de bouwheer. We nemen 
1300 maal 50, dit is 65.000 euro. Zelfs als we dit sterk verhogen met interieur en reserve 
voor nieuwbouw, is 100.000 een maximum. 

Iemand die wil investeren en een opbrengst van 4% verlangt (nu krijgt hij 0 op het 
spaarboekje), ontvangt dan 4000 euro, d.w.z. 333 euro per maand. Ik bespaar jullie alle 
details maar eigenlijk is dit reeds meer aangezien het elke maand betaald wordt. En wat is 
het resultaat? De huurder betaalt 1/3 van zijn netto-inkomen! 

Is dit een trucje en heeft niemand hieraan gedacht? Neen, het is geen truc, de grondprijs zit 
er niet in. En daar is het juist de opdracht van onze zogenaamde beleidsmensen. 
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Er is een overvloed aan grond beschikbaar die aan de overheid toebehoort, maar men moet 
de wil hebben om enkele heilige huisjes af te breken. 

Bouwen in de HOOGTE 

Geen gelijkvloerse gebouwen laten zoals ze zijn indien men erop kan bouwen. Zelfs ons 
Gents Pierke heeft dit opgemerkt.  

En ik wil een stap verder gaan. Onlangs was ik in Berlijn, een snel groeiende stad met 
dezelfde problematiek als bij ons. De burgemeester van het stadsdeel Neukölln (veel 
inwoners met lage inkomsten, veel migranten) heeft de kleinere supermarkten toelating 
gegeven om hoger te bouwen. 

Lidl, Netto en Aldi hebben het initiatief genomen om hun bestaande handelspanden in die 
richting om te bouwen. En zo zijn er ook in Gent nog veel gebouwen. 

Ik wil hier een lans breken voor deze vorm van initiatieven. Natuurlijk moeten er regels van 
bv. stedenbouw veranderen. Natuurlijk moeten OCMW, stadsbestuur enz. iets verder 
denken dan hun korte neus. 

Maar ze hebben niets in de hand. Het excuus van geen geld is larie en daar maak ik me sterk 
voor. En voor meer verfijnde berekeningen staat jullie dienaar ook paraat (oud-scout). 

Besluit: 

Er is plaats, er is geld.  Wat ontbreekt? Het doen! Juist.  

Of wilen we wachten op Godot? Ik beslist niet en jullie allen zeker ook niet. 

Marc Lammens  
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Lieve Alicja, akkoord, maar… 

Eén van mijn favoriete bezigheden is… lezen. ’s Avonds geniet ik van een roman. Maar ik ben 

ook bij een leesgroepje. We zijn met z’n zessen en spreken af welk stuk van een boek we 

tegen de volgende keer zullen lezen. Dan praten we er samen over. Het boek waar we nu 

aan bezig zijn, is: “De verovering van de vrijheid” van Alicja Gescinska. Voor je besluit dat 

het wel saai zal zijn wat ik nu ga vertellen, wacht even… Weet je wel wie Alicja is? Als je wel 

eens televisie kijkt zou je het beter moeten weten dan ik. Het is ‘de Poolse’, zoals mijn 

moeder vertelt, die in het programma ‘Wanderlust’ wandelgesprekken hield met allerlei 

denkers, filosofen, bekende figuren. Zelf is ze een jonge filosofe van Poolse afkomst, die toen 

ze 9 was met haar ouderlijk gezin uit Polen wegvluchtte en in België terechtkwam. Het is ook 

hier dat ze haar studies gedaan heeft. Ze is ook wat bekender geraakt door haar roman ‘Een 

soort van liefde’. Maar met onze groep lezen we dus een eerder werk: ‘De verovering van de 

vrijheid’. Op vele momenten tijdens het lezen en praten moest ik aan de mensen van De 

Zuidpoort denken, en wat deze of gene uitspraak wel zou betekenen in de context van jullie 

leven. Daarom wil ik er iets meer over vertellen. Misschien hebben sommigen onder jullie 

dan wel zin om het boek te lezen en er door jullie eigen bril naar te kijken. Dan zou ik het 

zeer boeiend vinden daar iets over te mogen vernemen, al dan niet via de Echo! 

Alicja beschrijft hoe bij haar familie de idee rijpte om naar het Westen te komen. Ze leden 

sterk onder de onvrijheid van het Poolse regime en droomden van het Westen, Europa, waar 

die vrijheid er zomaar zou zijn 

en ze ervan zouden kunnen 

genieten. De kinderen droomden bijvoorbeeld van veel en mooi speelgoed. Alicja beschrijft 

hoe spannend en oncomfortabel het wel was die reis illegaal te ondernemen, en wat er 

allemaal gebeurde voor ze een min of meer gesetteld leven in België konden bemachtigen. 

Maar dan was het lijden nog niet gedaan. Ze bezochten een speelgoedwinkel en waren 

onder de indruk van wat er allemaal ‘te krijgen’ was, maar niet voor hen, want ze hadden 

het geld niet om het te betalen! Een schok voor een negenjarig kind dat droomde van een 

nieuwe pop, omdat ze haar vertrouwd lappenpopje in Polen vergeten was! Ook haar papa, 

die in zijn eigen land ingenieur was, kreeg een lelijke knauw: hij was nog maar pas aan het 

werk (als arbeider) toen hij van een hoge stelling viel en voor de rest van zijn leven 

“…onder de indruk van wat er allemaal ‘te krijgen’ 
was…” 
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gehandicapt werd en niet meer aan de bak geraakte. Dus bleef het voor het gezin vechten 

om te overleven. Dat waren gebeurtenissen die diep op de beleving van Alicja inwerkten. Ze 

voelde zich innerlijk heen en weer geslingerd tussen een passieve houding (haar vader bleef 

‘lui’ voor de televisie zitten) en hard werkend een plaats in de samenleving veroveren, zoals 

haar moeder en haar oudere zus haar voorleefden. Ze herkende in zichzelf haar vaders 

‘Slavische ziel’, maar moest erkennen dat je daar eigenlijk niet verder mee komt… 

Dat heeft haar geïnspireerd om zich te verdiepen in wat de begrippen ‘luiheid’, ‘vrijheid’, 

‘verantwoordelijkheid’ betekenen. Soms leest het als een roman, als ze passages uit haar 

eigen leven vertelt. Het trof me vooral hoe ze haar vader in zijn laatste levensmaanden 

bijstond en hoe dat voor hen allebei een nieuwe inhoud en liefde voor elkaar betekende. 

Maar soms is het moeilijker, want ze verwijst, om haar gedachtegang te staven, naar vele 

filosofen van verschillende tijden en landen, en naar een schat aan literatuurkennis. 

Waarom ik dan juist aan jullie moest denken? Wel, voor haar was het zo dat ons land haar 

vele kansen gaf, en dat ze er alle belang bij had zich helemaal in te zetten om die met beide 

handen aan te nemen en waar te maken. Ook al lokte haar ‘Slavische ziel’ haar een andere 

kant op. Ik dacht natuurlijk meteen: zijn die kansen er wel in het echt? En voor wie wel en 

wie niet? Aan jullie om mijn verhaal aan te vullen. Maar ik kan Alicja helemaal volgen als ze 

zegt dat vrijheid ook inhoudt dat je je verantwoordelijkheid in het leven en in de 

samenleving opneemt. En dat je daar ook nog gelukkiger van wordt! Ik kan de laatste zinnen 

van haar boek dan ook helemaal onderschrijven:  

Sta op, begin te leven en heb lief. De vrijheid lonkt. Het goede wacht, maar blijft niet 

langer wachten. Geen getalm, de dag begint! Musimy walczyć Wij moeten vechten! 

 Sabine 
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Agenda 

Zet het alvast in jouw agenda. Verwacht je een vertrouwd recept met zon, fijn gezelschap, kennismaking, 
ijsjes, pannenkoeken, grimage, springkasteel, fototentoonstelling, ... 
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Tweespraak met Sil

Sil is een van die introverte Zuidpoorters 
die het tafelspringen aan anderen 
overlaten, maar, als het erop aankomt, 
blijk geven van een rijk innerlijk leven. 
Iemand om te interviewen dus. 

Iedereen bij de Zuidpoort is hier ooit de 
eerste keer binnengestapt. Wat was voor 
jou de aanleiding? 

Ivo. Hij prees mij het kookatelier aan en 
stelde voor eens langs te komen. Wat ik 
ook deed, en met genoegen. Ik ging er 
elke dinsdag naar toe en stak veel op van 
Hilde en Lia. Daarnaast kreeg ik ook 
individuele opdrachten, zoals in de wijk 
een zoektocht organiseren. Samen met 
anderen zoals bijvoorbeeld Inge. Vind ik 
heel leuk. 

Die ontmoetingen zijn mijn geluk geweest. 
Daarvóór had ik te weinig sociaal contact. 
Ik woonde wel in deze wijk maar voelde 
me thuis niet thuis, als je begrijpt wat ik 
bedoel. 

Waarom bleef je bij ons komen?  
Het sterkste punt van de Zuidpoort is die 
mix van mensen uit verschillende situaties, 
die heilzame wisselwerking. Je krijgt er 
een gevoel van eigenwaarde. Ook houden 
andere mensen je een spiegel voor. Je 
wordt met jezelf geconfronteerd en gaat 
over de dingen nadenken. Bijvoorbeeld 
over wat in de huidige maatschappij 
scheef zit. 

Wat is dat dan? 

De onverbiddelijke rat race die 
“gewonnen” wordt door valse experts, 
mensen die met hun diploma zwaaien, 
terwijl echte deskundigen hun echte 
kennis en vaardigheden uit het leven zelf 
halen. Het theoretische staat nu al te vaak 
los van het praktische. 

Alleen het presteren, het geldgewin telt. 

Dit stemt zeker tot nadenken. Maar we 
hebben het nog niet over je afkomst 
gehad? Wat deden je ouders voor de 
kost? 

Mijn vader was opvoeder, mijn moeder 
psychiatrisch verpleegster. Ze hadden dus 
een behoorlijk inkomen, maar 
investeerden hun geld in een te duur huis. 
Dit verergerde nog de spanningen die er 
voordien al waren. Ze gingen uiteen toen 
ik veertien was. Bij een jongen van die 
leeftijd gaat dat niet in de koude kleren 
zitten. 

Hoe kom je tot rust? Heb je hobby’s? 

Ik maak graag lange wandelingen. Dat 
zuivert de geest. En behalve de Zuidpoort 
ben ik ook een vaste gast bij Poco Loco. En 
naast goede kennissen heb ik hier een 
echte vriend gevonden. 

Fijn dat te horen, Sil. Het beste in de 
toekomst.                             

Roland
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Groene gids 

Het verdriet van de mediterrane bergen 

Dicht bij de zee ligt in Alicante de berg Aitana. Een machtige berg vlak aan de Middellandse 
Zee. Zijn hoogte, dicht bij de zee, maakt hem de uitgelezen plek om de zee te overzien. 
Daarom zijn de Amerikanen er gelegerd met een krachtige radar om het luchtverkeer te 
regelen en om te spioneren. 

Maar de berg is vooral bekend om zijn uitzonderlijke ecologische waarde. Hij herbergt 
verscheidene autochtone planten in zijn gebied. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En, jawel, hier komt het drama van altijd. De mens. 

Door de klimaatveranderingen wordt de berg alsmaar warmer en dit in een hoog tempo. 
Zodanig dat deze planten zich niet tijdig naar hogere gebieden kunnen uitzaaien om de 
koelere gebieden te bevolken. Bovendien zijn de planten op de top helemaal bedreigd daar 
de koele bergtop opwarmt. En waar de berg uniek voor is, is met uitsterven bedreigd. In de 
Alpen kunnen deze planten naar andere bergen overspringen en daar hogere gebieden 
bevolken. Niet op de Aitana dus. Die staat geïsoleerd. Het lumineuze idee om de berg te 
beschermen is dan ook een schijnbeweging van de regering... Geen nood, meestal neemt de 
plaatselijke bevolking het heft in eigen handen om die bescherming tegen te gaan. Hun 
gronden binnen het park verminderen duidelijk in waarde bij zulke beslissing. En dus komt 
regel 30 op de proppen. 

In het weekend, bij wisseling van de brandwacht, bij meer dan 30 km per uur wind en boven 
de 30 graden en bij minder dan 30 % vochtigheid en bij valavond, steek je de berg in de fik. 

Zo heeft de berg Mongo sinds zijn bescherming nog nooit zo gebrand als sindsdien… 
Efficiënt. 
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Ondertussen zoekt uw dienaar verder naar de witte klaprozen op de Aitana om ze te 
beschermen en zaad op te slaan voor wanneer de wijze mannen uit Madrid met hun verdict 
komen. Deze klaprozen zouden de voorvaderen zijn van de slaapbol... 

Van bescherming uit Madrid verlos ons, Heer! (En dat hebben we nog gehoord.) 

Waar mens en natuur op de Aitana vredevol en in harmonie samenleefden, weliswaar in 
armoede, en de berg in ongerepte toestand van de ene generatie aan de volgende werd 
overgeleverd, komt er misschien een einde aan deze traditie en deze berg. 

We zijn 15 jaar na begin van de beschermprocedure en Madrid houdt in…. 

Andere bergen hebben de bescherming met het leven bekocht... 

Misschien toch eens eerst met de herders praten... 

Zij zijn misschien wel arm maar niet dom. 

En arm is hier relatief, de meesten bezitten verscheidene huizen en gronden rond een 
potentieel natuurpark. 

Maar van een herder een immospecialist maken, vraagt tijd en begrip. 

Ivo 
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Zuidpan 

Gembercake met mandarijntjes (Vegetarisch) 

Cake met 15 plakjes / 7 personen 

Ingrediënten 

• 2 koppen = 250 g bloem 
• 1 kop = 125 g bloem 
• 2 theelepels gemberpoeder 
• 1 theelepel kaneel 
• ¼ theelepel nootmuskaat 
• ¼ theelepel zout  
• 3 theelepels bakpoeder 
• 1 kop (200 g) suiker 

• ½ kop (120 ml) neutraal smakende 
olie 

• 1 ¼  kop (300 ml) sinaasappelsap 
• pakje plantaardige opklopbare 

room 
• 2 eetlepels poedersuiker 
• 1 klein blik mandarijntjes 

 

Bereiding 

Verwarm oven voor op 180°. Meng de bloem, specerijen, zout en bakpoeder in een grote kom. Meng 
de suiker en olie in een kleine kom en roer daarna het sinaasappelsap erdoor. Doe het natte mengsel 
bij het droge en roer tot al het droge materiaal opgenomen is. Schraap vooral even goed over de 
bodem van de kom. Giet het beslag in een ingevette cakevorm en bak ongeveer 40 minuten. Steek een 
prikker of een mesje in het midden van de cake; als die er min of meer schoon uitkomt, is de cake klaar. 
Laat even afkoelen; zowel warm als koud is die erg lekker. 

Bereiding slagroom en afwerking cake 

Klop de slagroom en voeg in kleine beetjes de poedersuiker toe. Bovenop de cake fruit en slagroom 
toevoegen.  
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Varia 

Onze jarigen 

 Mei 

   5)  Michel Mommens 

  10) Pol Verbeke 

   21)  Francine 
Vervaecke 

   25)  Erwin Mys 

   26)  Rosanne De 
Brauwer 

   30)  Marianne   
Vanlerberghe 

 

Juni 

   10)  Lene Vos 

    23)  Pascal De Rooze 

    24)   Inge Van Lancker 

 

 

 

Juli 

 2)  Eric Pringels 

 7)  Diederik Janssens 

10) Tania Godefroot 

12) Valentijn Langouche 

13)  Mario Govaert 

15)  Lieve Deprey 

18)  Lieve Casert 

24)  E.H. Michel De Beer 

 

Augustus 

   2)  Thérèse Gouuwy 

    4) Lia Lagae 

   12) Piet De Somere, 
Koen Lafaut 

    14)  Peter Tomlinson 

    17)  Christine  
Debruycker 

    18) Gina Verbraeken 

    19) Lydia De Couck 

     20) Greet Van 
Overloop 

     23) Mira Janssens 

     25) Rudy Saelens 

     26) Ives 
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Poëtenhoek  

 

Een tijdje geleden had ik de gelegenheid Krakau (Krakòv zeggen de Polen) te bezoeken. Niet ver 
daarvandaan stond het vernietigingskamp Auschwitsch-Birkenau, nu een museum, het museum van de 
moorddadige waanzin. Ik schreef hierover een gedicht. Ik moest. 

Ordnung 

Slachterslaarzen en kinderschoentjes. 

Angstaanjagend gebrul, terreurzwepen. 

De tweesprong van leven en dood. Sterk genoeg, niet te oud? 

De cynische “bevrijding” door slavenlabeur. 

Onverzadigbaar is dit monster, 

deze vraatzuchtige spin in haar spoorwegenweb. 

In dit helleoord vergaat de mens tot crematoriumas. 

De boekhouding van de dood klopt voorbeeldig. 

En dagelijks sist Zyklon –B, het genocidegas. 

Roland Huybrecht 
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Colofon  

 

 

 

 

 

 

DE ZUIDPOORT-Echo is een driemaandelijkse uitgave van  
de VZW DE ZUIDPOORT, Rerum-Novarumplein 25 te 9000 Gent. 
Tel. 09 245 09 05E-mail: info@dezuidpoortgent.be 
Website: www.dezuidpoortgent.be 
 
Redactie: Roland Huybrecht, Marc Lammens, Rony Van Damme, Hilde Van 
Malderen. 
 
Eindredactie: 
Roland Huybrecht, 09/220 25 08. 
 
Verantwoordelijke uitgever: 
Jan Verdée, Rerum-Novarumplein 25, 9000 Gent. 
 
De Zuidpoort Onthaal: 
Tel. 09/245 09 05 of 0478/52.92.78. 

 Het Zuidpoort Parlement: eerste zaterdag van de maand (niet in juli en 
augustus): van 10 tot 12u. Daarna eten we gezellig samen. 

Giften aan de Zuidpoort: zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro. 
Op rekening nr. 652-4803804-58 van Vlaams Netwerk. 
Omschrijving: projectnr. 501- De Zuidpoort. 
 
Wilt u meer inlichtingen over de Zuidpoort ? 
 
 
Naam: …………………………..………… 
 
Adres: ……………………….……………. 
E-mailadres: …………………………….. 
 
Telefoon: …………………….………….… 
 
o wil contact opnemen met de Zuidpoort. 
o wil meewerken met de Zuidpoort. 
o wil de Zuidpoort-Echo ontvangen. 


