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1.  Welkom allemaal! 

 
 
 

 



2.  Bezoek  
 
Vijf mensen van Broederlijk delen komen op bezoek om onze werking te leren 
kennen. Over de middag komt Sp.a op bezoek om te weten wie we zijn en wat de 
mensen vinden van het beleid in Gent. 

3.  Personeel wie doet wat? 
Aan de mensen wordt aan de hand van onderstaand schema uitgelegd wie wat doet 
in de Zuidpoort.  

 
 



Jotte steldt zichzelf voor aan de hand van onderstaand blad.  

Jotte is afgestudeerd in de opleiding sociaal cultureel werk. Hiervoor heeft hij de 
opleiding integrale veiligheid gedaan om bewakingsagent te kunnen worden. In het 
middelbaar heeft hij gestudeerd voor opvoeder. Met zijn diploma bewakingsagent 
heeft hij niet verder gedaan maar hij is wel enkele maanden opvoeder geweest. 
 
Een grote interesse van Jotte is sport. Vandaar de afbeelding van de sportballen. Het 
zijn ook voornamelijk bal- en teamsporten die hij het leukste vind.  
De muzieknoten staan voor zijn interesse in muziek. Hij speelt zelf geen muziek 
instrument maar luistert wel dagelijks veel naar muziek. Ook festivals en dergelijke 
zijn hierdoor een heel grote interesse van hem.  
Het PlayStationbakje staat voor zijn interesse in gamen. Hij doet dit bijna dagelijks en 
vind het dan ook zeer leuk om te doen.  
De foto van politiekers toont zijn interesse in politiek aan. Hij probeert ook hier veel 
mee bezig te zijn.  
De foto van Arktos is om te spreken over zijn vorige werkervaring. Dit was in 
Harelbeke met maatschappelijk kwetsbare jongeren.  
Als laatste is er de foto van A’kzie vzw. Dit is waar Jotte zijn stage heeft gedaan in 
zijn laatste jaar sociaal cultureel werk. Dit was voor hem een ontzettend leuke 
ervaring en hierdoor neemt hij er dit jaar iedere maandag zijn vrijwilligerswerk op. 
A’kzie is net zoals de zuidpoort een vereniging waar armen het woord nemen. Het is 
een volledig andere manier van werken maar over het algemeen proberen ze de 
zelfde doelen te bereiken. 

 

 

 

 

 



4.  Waar kom jij graag en waarom?  (doe-
opdracht) 

Er werden aan verschillende groepjes kaarten van de binnenstad van Gent 
uitgedeeld. Hierbij krijgen ze rode stickers. Het is de bedoeling dat ze de rode 
stickers kleven op plaatsen waar ze graag heen gaan en waarom. Dit wordt achteraf 
in een kaart gegoten. 
 
Als deze opdracht er op zit krijgen de mensen gele stickers. Het is de bedoeling dat 
ze deze kleven op plaatsen waar ze slechts eenmalig waren geweest en ze moeten 
bijschrijven waarom ze er niet meer terugkeren. Ook dit wordt op een kaart gezet 
achteraf.  
 

5.  Aankondigingen  
5.1 Debat cafés over beleidsnota’s 
Er zijn verschillende cafés die debattafels met schepenen organiseren om te kijken hoe de mensen 

reageren op de nieuwe beleidsnota’s. de verschillende onderwerpen die voor ons belangrijk zijn, zijn: 

Ouderen, Zieken en werk. Er zijn verschillende geïnteresseerden. Een groot inpunt alvast bij deze 

tafels is dat er bij sommige tafels slechts plaats is voor 15 personen. 

5.2 Beleidsnota participatie 
Dit speelt in op onze themawerking: beste burger. 

5.3 Werkgroepen megafoon 
Op 5 maart was er een werkgroep megafoon waarbij studenten van UGent kwamen vragen waarom 

mensen van de Zuidpoort al dan niet wilden gaan naar voorstellingen in de Vooruit. Dit werd door de 

mensen bij ons als iets positiefs ervaren.  

Op 12 maart gaat er een werkgroep megafoon door in verband met digitalisering. Het is de bedoeling 

dat we uitleggen waarom mensen in armoede het moeilijk hebben met het feit dat alles 

gedigitaliseerd wordt.  

Op 26 maart gaat er een werkgroep megafoon door over deel spullen via Peerby. Dit is een app die 

ervoor zou moeten zorgen dat mensen minder grote aankopen doen en meer delen met de anderen 

in de straat. Ze komen hier vragen waarom de mensen van de Zuidpoort hier niet in meedoen. 

Eind maart zal er een werkgroep megafoon doorgaan rond baarmoederhalsuitstrijkjes bij kwetsbare 

mensen. De vraag is hier waarom mensen in armoede niet vroegtijdig deze testjes laten gebeuren. Ze 

komt hier uitleg vragen. Het doel hier is om te kijken waarom vrouwen geen uitstrijkjes laten nemen 

enerzijds en anderzijds hoe ze de screeningsgraad kunnen verhogen bij vrouwen.  



5.4 Pretloket uitstappen 

 

Een kanttekening hierbij is dat de tentoonstelling aan het UITPAS kansentarief 5 euro is 

GEEN 22 euro.  

 



 

 



 

 



 

5.5 Naai-atelier april 

 

6. Groepsfoto en wedstrijd  
Er is een wedstrijd aan de gang waarbij het de bedoeling is dat je met je organisatie 
een foto trekt waarbij iedereen attributen bijheeft die voor vakantie kunnen worden 
gebruikt. Hiermee kun je een overnachting voor 50 personen in het Treck Hostel 
winnen. Het leuke was dat iedereen mee deed met de foto en dit ook graag deed. Dit 
is het resultaat: 
 



 
 

 
 

 

 
verslag: Jotte Mestdagh 

 


