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Voorwoord 
 

Pino is waarschijnlijk alweer aan het uitvliegen. En terwijl de lente in zicht is, verrast de 

winter ons met een late eerste sneeuwval. Hoogtijd dus om een laatste blik achter ons te 

werpen naar 2019 en vol energie 2020 verder te beleven.  

We kunnen met trots terug kijken, 2019 werd een vruchtbaar jaar. De Zuidpoort won de 

Federale Prijs Armoedebestrijding, onze voorzitter Jan kreeg zijn eerste kind, een zoontje, er 

werd gekozen voor personeelsuitbreiding, we organiseerden 190 activiteiten en bereikten 

hiermee in totaal 321 verschillende deelnemers. 1000 mensen volgenden de Stressweg 

vorming en Het Pretloket zorgde ervoor dat we 20 keer op uitstap konden gaan. Meer cijfers 

en feiten over hoe 2019 er uitzag kan je hieronder terugvinden.  

2020 zijn we ondertussen ook vol verwachting gestart. Marlies bracht het heugelijke nieuws 

dat ze dit jaar een kindje verwacht. We moeten haar eventjes missen maar Jotte komt haar 

in tussentijd vervangen. De themawerking Beste Burger zit in de laatste fase dus we kijken 

vol spanning uit naar hoe het einderesultaat vorm zal krijgen. Op dinsdag wordt zoals steeds 

stevig gekookt en ook de open ontmoetingen op donderdagmiddag zijn op volle gang.  

 

Geniet mee van deze Echo waarin verschillende schrijvers ons nog even meenemen naar 

2019 en anderen ons richting 2020 laten kijken.  

Wij kijken uit naar dit jaar en zijn benieuwd wat we tegen Pino zijn volgende komst allemaal 

zullen gedaan hebben in Nieuw Gent en daarbuiten.  

 

Steven & Valerie 
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Verlate nieuwjaarsbrief 
 

Emile laat elk jaar een epistel uit zijn pen vloeien. Door omstandigheden nu later dan 

gewoonlijk. 

 

Lieve mensen, 

Bij het begin van het nieuwe jaar 2020 was ik even afwezig, maar ik ben hier terug om over 

ware vriendschap te spreken.  

Vriendschap is er voor elkaar te zijn in goede en slechte tijden, elkaar accepteren zoals je 

bent. Ikzelf heb dat vroeger niet gekend: van de ene inrichting naar de andere, mijn broer af 

en toe gezien en dat was het. Ik ben op mijzelf moeten gaan. Familie ja maar geen liefde 

noch steun. Ik ben de Zuidpoort dankbaar dat ik mijzelf ben gebleven en goede vrienden heb 

gevonden. Want ware vrienden kunnen naar elkaar luisteren, met elkaar praten en samen 

lol hebben. Ware vrienden helpen elkaar als het nodig is zonder dat het hen moet gevraagd 

worden. En bellen elkaar als het nodig is.  

Goede vrienden moet je behouden en dat is mijn wens voor het jaar 2020 en nog veel langer 

als het moet of kan.  

 
Emile 
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Actueel 
 

Debat met de Stad: Inspraak? Mijn gat! 

Op zaterdag 12 oktober tekenden elf leden van 

onze vereniging present op het Debat met de 

Stad, dat doorging in het STAM aan de Bijloke. De 

maandagavond nadien konden we een eerder 

ontnuchterende inspraakervaring verwerken op 

ons hoofdkwartier aan het Rerum-Novarumplein. 

Gelukkig stonden er hamburgers op het menu, die 

onze vergadering verteerbaar moesten maken. 

 

Wat was er goed? 

Het was uiteraard goed dat het Debat met de Stad 

georganiseerd werd. Toen we binnenkwamen in 

het STAM kregen we meteen door enkele 

medewerkers een rondleiding en uitleg over hoe 

de namiddag er zou uitzien. 

We werden door hen aangemoedigd om ons gedacht te zeggen of vragen te stellen. Een 

belangrijk, maar voor de meeste Smulpoorters toch een klein, pikant detail: de catering en 

bediening door de koks van het OCMW was dik in orde! De schepenen waren op sommige 

debatten aanwezig en je kon hen aanspreken. Er waren ook heel wat mensen van 

armoedeverenigingen aanwezig. 

 

Wat kan beter? 

Om te beginnen was het onduidelijk waar het debat precies zou doorgaan. Op straat, in de 

buurt van het STAM, was er geen signalisatie te zien. Of je zou toch tenminste één pijltje 

verwachten om de entree aan te wijzen… Maar nee, niks! De Stad is toch geen geheime 

dienst met een verborgen agenda? Het mag toch geweten zijn dat hier een debat doorgaat!?  

Tja, dat gaf al te denken, en toen moest het debat zelf nog van start gaan… 
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Samen met Steven, Michelle, Ronald en heel wat andere geïnteresseerden uit 

armoedeverenigingen woonde ik het tweede panelgesprek bij: Hoe zorgen voor warme 

ontmoetingsplaatsen in de buurt voor en door iedereen? 

Eerst kwamen vier ervaringsdeskundigen aan het woord: 

 

1. een man met een slechte ervaring in een dienstencentrum. Maar, hij wou zijn klacht 

niet concreet maken. Michelle merkte hierover op: “Als het goed is, mag naam en 

toenaam (van het dienstencentrum, n.v.d.r.*) vermeld worden; als het slecht is, zwijgt 

ge gewoon. Dat vind ik onnozel. Waarom komt ge er niet voor uit?”; 

2. een gepensioneerde vrouw uit de buurt van de Leiekaai, 

3. een vrouw met een psychische kwetsbaarheid (van Poco Loco vzw.), 

4. een vrouw met een migratieachtergrond (uit Tunesië). 

 

Nadat deze vier hun verhaal hadden gedaan, deden de professionals van de Stad hun zegje, 

elk vanuit het perspectief van hun dienst of werkveld. Ze waren vooral over de hoofden heen 

aan het praten. Die vier ervaringsdeskundigen zaten er voor spek en bonen bij. 

Eenrichtingsverkeer dus. Toen de professionals vooral heel professioneel werden in het doen 

alsof er niet zo veel aan de hand was, begon ik nerveus te wiebelen op mijn stoel en 

uiteindelijk kon ik niet anders dan tussenkomen: “Ik heb de indruk dat er vooral over de 

mensen wordt gepraat in de plaats van mét de mensen! Ik dacht dat het thema van het 

panelgesprek was: “Hoe zorgen voor warme ontmoetingsplaatsen in de buurt voor en door 

iedereen?”. Wel, in onze buurt, Nieuw-Gent, zijn er veel initiatieven in die zin. Waarom niet 

meer concrete voorbeelden geven van zo’n initiatieven en praten met de mensen die er mee 

hun schouders onder zetten? Dit is eerder een dovemansgesprek!” 

Even later voegde ik er aan toe: “Zonder die 

initiatieven, zoals de Zuidpoort, Campusatelier en het 

buurtcafé Bij Pino, zou onze buurt trouwens maar een 

dooie boel zijn. Criminaliteit en drugmisbruik zouden zeker de pan uit swingen. Maar hier 

wordt het voorgesteld alsof er geen vuiltje aan de lucht is! Isolement en vervreemding zijn 

reële maatschappelijke problemen. Hoeveel activiteiten je organiseert, verandert daar niks 

aan. De economische realiteit maakt dat mensen werkloos worden, in armoede vervallen en 

“actieve en bewuste leden van 
de samenleving” 



9 

 

hierdoor psychisch ziek worden of dat mensen die al psychisch ziek zijn nergens meer een 

kans maken op de arbeidsmarkt. Je kan je ogen toch niet sluiten voor deze realiteit? Mensen 

vervreemden van elkaar, simpelweg omdat de één zich te pletter werkt en dus niet kan 

genieten van het ruime vrijetijdsaanbod en de ander werkloos is of ziek en niet weet wat hij 

met zijn teveel aan vrije tijd moet aanvangen!” De hele zaal begon meteen nerveus te 

wiebelen op hun stoel en achter mij 

spoelde een tsunami aan tussenkomsten 

en opmerkingen de ingedommelde 

professionals tegemoet… Het was 

duidelijk dat zij niet voorbereid waren op 

interactie met het publiek. Ze spraken 

vooral vanuit hun theoretische visies, 

maar niet vanuit concrete ervaringen. Het 

was een gemiste kans op échte inspraak 

mét concrete voorstellen! 

 

Zien, oordelen, handelen! 

Wat de Zuidpoort doet met de Stressweg: Betere gesprekken in de hulpverlening, is ook 

toepasbaar op de professionals van de Stad. Ook zij zouden meer moeten luisteren naar wat 

leeft aan de basis! De mensen die aanwezig waren op het debat waren bij de actiefste, meest 

bewuste leden van armoedeverenigingen. En die zaten daar zeker niet voor hun plezier, maar 

om de grieven en bekommernissen van mensen in armoede aan het stadsbestuur over te 

maken. Maar, alleen luisteren naar concrete voorstellen en initiatieven was al te moeilijk! 

Ieder spreekt vanuit zijn eigen dienst of werkveld, maar het zijn uiteindelijk de mensen in de 

wijken zelf, aan de basis, die de armoede moeten verdragen. Zij zijn het die zorgen voor een 

warme buurt voor en door iedereen! De mensen steken m.a.w.* zelf de handen uit de 

mouwen en dóen iets! 

 

Om echt iets te veranderen, is dus meer nodig dan gewoon beter luisteren naar elkaar. Om 

de armoede en het isolement aan te pakken hebben we een actieplan nodig waar we samen 

onze schouders kunnen onder steken. Het opstarten van Bij Pino (een initiatief waar de 
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Zuidpoort met andere partners aan meegewerkt heeft) was een goed voorbeeld van zo’n 

actieplan. Zoals ik ooit, toen ik nog op de middelbare school zat, bij de Katholieke 

Arbeidersjeugd (KAJ) geleerd heb, bestaat zo’n actieplan best uit drie delen: 

 

 

   Zien  waar het fout gaat; 

   Oordelen  wat je er aan kan doen; 

   Handelen  om de fout aan te pakken of 

aan te klagen.  

 

 

Wij zijn geen onmondige burgers die gedwee alle beslissingen, die boven onze hoofden 

worden genomen, moeten ondergaan, maar actieve en bewuste leden van de samenleving, 

die we zelf mee vormgeven. En dus móeten de beleidsmakers uiteindelijk wel rekening 

houden met onze mening en inbreng! 

 

Sil 

 

 

*n.v.d.r.: noot van de redactie 

*m.a.w.: met andere woorden 

bron logo KAJ: http://www.kaj.be/downloads/logo.html 
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Vertwijfeling!! 

 

Bij de start van dit decennium past het om opnieuw enkele bedenkingen te maken voor de 

toekomst van velen onder ons. 

Waar wachten we op? Soms lijkt erop of we allen op Godot (°) wachten of gewoon 

struisvogelpolitiek. Wat is het ergste? 

Dat we dit gewoon vinden en het als een normaal feit aanvaarden. 

Vergeet dat we normaal met argusogen ernaar moeten kijken en we vergalopperen ons in 

schijnprobleempjes,  luxe- of oppervlakkige thema’s, denken we maar aan Carnival in Aalst, 

zone LEZ 30 bij ons, wel of niet naar Israël gaan, gezeik over cultuur die wel of geen geld 

krijgt, kortom de discussie over het geslacht van de engelen, automerken voor ministers. Er 

komt geen eind aan. 

De echte problemen blijven in de reuzezak met de 

papieren van Kafka. Wie zijn klein huisje in Praag 

gezien heeft en dit vergelijkt met wat er enkele 

honderden meters verder als weelderige villa staat en waar Mozart opgesloten werd in een 

villa om enkele werken af te af te ronden. 

Dit is wat we nu zouden moeten doen. 

Ze allemaal, alle politci, opsluiten met een minimum aan voedsel en water Wachten tot er 

witte rook uit de schouw komt, co2-uitstoot of niet. 

Waar hebben we dit nog gezien ? In Rome misschien? 

Maar ze pas loslaten als er een plan uitkomt.  Met klare doelstellingen en een timing! 

Graag herneem ik de bijzonderste thema’s: 

°betaalbare woningen 

°beter openbaar vervoer met kleinere lijnen in afstand 

°belastingen voor ondernemingen die zich ergens in de wereld als zwevende schim bewegen 

Dus niet de individuele durvers maar die googles, amazones, alibaba’s. 

Waar onze europese hypocriete gezagshebbers nergens optreden  

Monaco, Luxenburg, Nederland Ierland, daar kan europa wel iets aan doen. 

Ons niet verschuilen achter het pseudo argument dat de multinationals dan toch gaan 

verhuizen. 

“daar kan Europa wel iets aan 
doen” 
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Die zwakte van Europa heeft zich nogmaals gemanifesteerd bij de benaming van de laatste 

orkaan bij ons ….. in Duitsland plots Sabine, alsof die orkaan rekening houdt met grenzen. 

En dichter bij ons! In onze stad. 

´°Waarom zijn die assistentiewoningen zo duur? 

°Waarom staan er zoveel parkings leeg terwijl men het model van minder auto’s op de straat 

wil promoten. Is 55 euro te veel, verminder het gewoon. 

°Waarom zijn er zoveel voetpaden voor de 65-plussers zo slecht? Ik ervaar het elke dag. 

En de lijst gaat zo voort. Wat we allen willen: dat er bij het stadsplan een strikte tijdsplanning 

meegedeeld wordt. 

Velen van ons gaan elk onaangenaam openbreken van straten aanvaarden als er zoals 

vermeld een goede planning is. En…. niet zoals nu Bij mij is in twee jaar tijd het voetpad 

reeds vier maal opengebroken. 

Water, Telenet, gas…? 

Begrijpen we nu dat de titel van dit artikel vertwijfeling heet? 

Maar wij allen blijven alert. 

Nie pleuje! 

 
Marc 
 
(°) Godot is een figuur uit een toneelstuk van de Ier Beckett. Er wordt eindeloos op hem 
gewacht, maar hij komt toch niet. Symbool voor de verlatenheid van de moderne mens.  
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Levensverhaal: zin en onzin voor verteller en luisteraar 

 

Ik stapte stevig door tegen wind- 

en regenvlagen in. Mijn gedachten 

bleven bij de voorbije namiddag 

hangen. Ik zat naast een man die 

ik af en toe steun bij het schrijven 

van zijn levensverhaal.  Sereen en 

intensief zijn we bezig geweest 

zijn eerste krabbels te ontcijferen 

en zo getrouw mogelijk ‘schoon’ 

te schrijven. Het schrift zit in mijn tas om het naderhand thuis over te typen en hem terug te 

bezorgen. Ik voel respect voor de vasthoudendheid waarmee hij hier nu al jaren mee bezig 

is. Wat zou het voor hem betekenen? Waarom heeft hij hier zoveel voor over? Wil hij tonen 

hoe moeilijk en in soms schrijnende omstandigheden zijn leven verlopen is? Wil hij de ogen 

openen voor het gebrek aan kansen en het grote misverstaan tussen hem en de 

hulpverlening? In ieder geval leert het mij dat, armoede of niet, gestudeerd of niet, dezelfde 

diepmenselijke verlangens en motivaties leven, waarbij liefde en relaties een grote rol 

spelen… 

Dit alles riep andere associaties bij me op. Een tante van mij bezorgde mij na een begrafenis 

in de familie een soort levensboek, met veel foto’s, mooie lay-out. Ze deelde het trots uit 

aan alle aanwezige familieleden en gaf het mee voor de afwezigen. Ze vroeg of ik er zelf ook 

al aan begonnen was en dat ik best niet te lang wou wachten. Ook al liep haar leven niet 

altijd over rozen, toch overheerste er een vreugdevol, tevreden en trots terugkijken op hoe 

ze haar leven vorm gegeven heeft. Ze was ook scheppend bezig geweest, getuigden haar 

foto’s van o.a. haar schilderijen. Wellicht had dit levensverhaal een gans andere betekenis 

voor haar dan voor die man, en had ze ook andere verwachtingen van de luisteraar of lezer…  

Deze voorvallen deden mij nadenken over de zin of onzin van levensverhalen schrijven.  

Vanzelf bracht me dat bij de levensverhalen van mensen in armoede die hun weg vinden 

naar publiek en beleid met de verwachting maatschappelijke verandering te bevorderen. Ja, 

want dat is het toch, als mensen elkaar flarden van hun levensverhaal vertellen binnen de 

themawerking van De Zuidpoort? Als ze een beknopt levensverhaal schrijven voor de 



14 

 

kaartjes met dominostenen die op 17 oktober uitgedeeld worden? Als Karel Staes, Lieven 

Depril of Lieve Decleene een boek uitgeven met het breed uitgesponnen levensverhaal van 

mensen die ze jaren gevolgd hebben? Als er in andere verenigingen waar Armen het Woord 

nemen een video gemaakt wordt met mensen die 

oprecht over hun ervaringen vertellen? 

Ook al begaf mijn paraplu het en moest ik even 

stilhouden om enigszins comfortabel weer verder te kunnen, mijn bezinning over 

‘levensverhaal’ liet zich niet afleiden. Wat betekent dit alles voor ‘de verteller’? Voor degene 

die het echt beleefd heeft en het wil delen? Misschien is het werken aan je levensverhaal 

iets dat je beter in contact brengt met jezelf? Dat je het gevoel geeft een persoon te zijn, 

doorheen alle ervaringen die op je afgestormd zijn in het leven? Zelfs zonder luisteraar of 

lezer kan dit zinvol zijn. En best niet altijd gemakkelijk, want wat je vergeten waande moet je 

nu herbeleven… Maar het delen met iemand die waarlijk aandachtig is, is zeker een 

meerwaarde. Het geeft je ook het gevoel iemand te zijn in de ogen van die ander… 

Doch wat te denken over de bredere verspreiding van het verhaal van je ervaringen, zodat je 

het publiek niet meer rechtstreeks in de ogen ziet, geen greep meer hebt op wie het hoort, 

leest of ziet? Misschien is het dan niet meer genoeg het alleen voor jezelf te doen, maar ook 

omwille van je luisteraars of lezers. Wil je ze raken, ontroeren?  

Soms wordt dit alles ondergeschikt aan het brengen van een geloofwaardige boodschap aan 

de samenleving. Ik hoor mensen in De Zuidpoort steeds weer zeggen: ‘Ze geloven nog altijd 

niet dat armoede nog steeds bestaat!’, ‘Allez, zien ze niet dat die maatregel ons niet 

vooruithelpt?’, ‘Al die jonge mensen die dakloos zijn, vergeet het dat ze het echt oplossen!’, 

‘Wij lijden diep om onze kinderen…’, ‘Ze moesten dat zo regelen…’, en nog meer… 

Maar ik hoor ook twijfel, of het zin heeft telkens weer met pijnlijke of persoonlijke verhalen 

naar buiten te komen? Of het helpt naar verandering toe?… Misschien is het dan ook nodig 

af en toe scherp te stellen wat je van je luisteraars verwacht. Hoe je graag wil dat je verhaal 

ontvangen zal worden.  

Maar ook de behoefte of verwachting van de 

luisteraar telt mee. Luister je naar mensen in 

armoede, of om het even wie een verhaal met een 

boodschap wil brengen, zoals je je laat ontroeren door een boek, film of toneel? Of ben je 

ook bereid je ‘oordeel’ bij te stellen en je te laten aanspreken op je verantwoordelijkheid?   

“kinderen in armoede herkennen 
en helpen” 

“daadwerkelijk 
verantwoordelijkheid opnemen” 
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Ik denk terug aan de tijd toen we met een groepje ouders jaar na jaar een grote groep 

leerkrachten in spe vorming gaven, met levensechte getuigenissen. Soms kwam de lastige 

vraag: wat moeten we dan doen? Hoe kunnen we kinderen in armoede herkennen en 

helpen? Soms volgde een stilte, want dat weten we ook niet zo concreet. Het is iets dat we 

samen moeten zoeken. Lastig, maar een goed teken. Beter dan alleen maar tranen van 

ontroering, hoewel dat de ‘getuigen’ beslist ook deugd doet! Nog heerlijker is het als ik nu, 

jaren later, eens toevallig een leerkracht tegenkom, die zegt dat ze onlangs onze DVD nog 

eens bekeken hebben met het team! 

Zo is het ook belangrijk dat beleidsmensen niet alleen minzame erkenning geven aan de 

mensen en verhalen die hen aanspreken, maar ook de vertaalslag aangaan wat dit voor hun 

beleidswerk moet betekenen, en daadwerkelijk verantwoordelijkheid opnemen. 

Mocht dat het resultaat van ‘levensverhalen delen’ zijn! 

Ten slotte: aan allen die zwoegen om hun levenservaringen op papier te zetten, aan allen die 

daarbij helpen, wens ik veel goede moed toe en ook plezier bij het werk! Zelf laat ik de 

inspiratie groeien om een kortere boodschap te schrijven, met wat de rode draad in mijn 

leven was (of wou zijn?). Waartoe heb ik geleefd? Dat zal voor mij al genoeg zijn! 

 

Sabine 
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Vrijwilligers 

 

Gèry, onze reizende ambassadeur, zit nog steeds op Malta en 

verricht daar bewonderenswaardig werk. Niet dat we iets anders 

verwacht hadden. Onlangs was hij, meevarend met een boot van de 

Maltese kustwacht, betrokken bij een 

redding op zee.  

 

Hier woedt het normale winterweer. Hevige regenbuien met zonnige opklaringen, 13 graden 

Celsius. Terwijl die kerels van de kustwacht ronddobberen in zee, mag ik het dek schrobben. 

Met dit weer is het koud aan dek. Het dek schrobben? 

Dat is nu eenmaal het lot van een matroos. Nog maar 

net begonnen of er plonst een hevige bui uit de hemel. 

Ik vlucht naar binnen. De bemanning is druk in de weer. De ene kijkt op het radarscherm, de 

andere loert door de verrekijker, nog iemand anders staat aan het roer. Als de regenbui over 

is, keer ik terug naar het dek. Er gaat een gedachte door mijn hoofd: met de zure regen kuist 

het dek misschien nog beter dan met zout zeewater. Blij dat ik mijn rug kan sparen, omdat ik 

geen zeewater aan boord hoef te tillen, ga ik aan de slag. Aldus verglijdt de tijd meestal. Net 

gereed met mijn opdracht, wenkt de commandant me naar binnen. De boot versnelt tot zijn 

hoogste kunnen. Intussen roept de commandant versterking op. Langzaam vergroot een stip 

aan de horizon tot een gammel vaartuig, boordevol mensen. Kort daarna komen nog 3 

patrouilleboten het roestige vluchtelingenschip vergezellen. Terwijl de commandant de 

havenkapitein over de boordradio informeert, wordt het vluchtelingenvaartuig naar de 

haven geloodst. 

Op de kaaimuur vormen 

dranghekkens een smalle 

doorgang naar een oud gebouw. Bij dat gebouw staat een ambulance geparkeerd. Aan de 

ingang worden alle individuen één voor één gecontroleerd. Emmanuel, een atletische kerel 

van de kustwacht, spreekt me aan: “De meesten van hen hebben geen documenten bij zich.” 

Waarop ik antwoord: “Wij noemen zulke mensen sans-papiers.” Er waren er ook enkele bij 

met een handvol papieren. “Die worden geweigerd,” merkt Emmanuel op, “als de 

documenten illegaal zijn.” “Hoezo?” frons ik de wenkbrauwen. “Velen zijn analfabeten,” 

“een gammel vaartuig, boordevol 
mensen” 

“baby aan de navelstreng”… 
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verheldert Emmanuel, “ze stelen of vinden documenten, met het idee, op die manier 

gemakkelijker aanvaard te worden.” “Ach, ja,” reageer  ik, “dat noem ik dus cent-papiers.” 

“Wat?” schrikt Emmanuel.  “Awel, ja,” zeg ik, “honderd papieren, hé.” 

Na de controle, begeven de vluchtelingen zich naar een badkamer. Daar worden ze naakt 

grondig schoongespoeld met warm water uit een tuinslang. Hun stinkende kleren 

verdwijnen in plastiekzakken, die op een vrachtwagen werden geladen, om ze naar een 

verbrandingsoven te voeren. Als de vluchtelingen zich hebben afgedroogd, komen ze in een 

vertrek met tafels vol kleren. Die kleren zijn zowel individuele schenkingen als donaties van 

hulpverlenende organisaties. Terwijl ik beschermende kledij en laarzen aantrek, komt de 

commandant Emmanuel halen. Hij volgt de commandant en wenkt naar me om mee te 

komen. 

Terug bij de vluchtelingenboot, worden we in tweepersoonsgroepjes ingedeeld, om de boot 

te doorzoeken. Jasmina, ook een internationale vrijwilligster, en een kerel van de kustwacht, 

dienen op de kade te blijven in de buurt van het schip. Samen met Emmanuel daal ik af in 

het ruim. In een hoek zit een blinde man neergehurkt. Hij huilt stil. Wij beiden ondersteunen 

de blinde man en begeleidden hem naar de rede. Jasmina en de kerel nemen de blinde man 

over en brengen hem naar de controlepost. Ik volg Emmanuel terug naar het ruim. Daar 

blijken nog 2 andere compartimenten te zijn. Emmanuel stelt voor om er elk een te 

doorzoeken. 

Daar zie ik een vrouw van het Aziatische type in de smurrie en het vuil liggen. Tussen haar 

billen ligt een baby aan de navelstreng heen en weer te klotsen in het smerige water. Ik roep 

er dadelijk Emmanuel bij. Hij stelt meteen de commandant op de hoogte, die op zijn beurt 

een arts verwittigt Snel verschijnt dokter Navarro Gera met een grote dokterskoffer ter 

plaatse. Hij haalt medisch materiaal uit de koffer en klemt de navelstreng af. Tegelijkertijd 

roept de commandant de ambulanciers op. Tussen de twee klemmen knipt de geneesheer 

de navelstreng door en bindt hem af. Hij legt de boreling in mijn armen. Dokter Navarro zegt 

iets in het Malti tegen Emmanuel en beiden schudden meewarig het hoofd. Ik wikkel het 

kindje in aluminumpapier. De pasgeborene beweegt amper en de vuistjes en oogjes blijven 

dicht. Terwijl Navarro Gera de moederkoek verwijdert, komen 2 ambulanciers tevoorschijn 

met een draagberrie en een zuurstoffles. Emmanuel hecht de zuurstofdarm vast aan de neus 

van de moeder en sluit die aan op de zuurstoffles. De ambulanciers maken aanstalten om 

haar op te tillen. De arts roept luid iets in het Malti naar de ambulanciers en maakt een 
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schepbeweging met beide handen. De ambulanciers openen de schelpberrie en schuiven 

deze onder de moeder door en maken dat opnieuw vast. Met behoedzame maar rappe 

stappen verlaten ze het ruim, gevolgd door Emmanuel die de zuurstoffles draagt. Dokter 

Navarro bergt het medisch materiaal op in de grote dokterstas en gaat hen achterna. Met 

voorzichtige maar snelle tred volg ik de interventiegroep. Op weg naar de ambulance steek 

ik zachtjes mijn pink in het gesloten vuistje. De naalddunne vingertjes spreiden zich en 

grijpen mijn pink stevig vast. De boreling beweegt nauwelijks en de oogjes blijven nog steeds 

dicht. Mijn hersenen jubelen: “Het leeft! Het leeft! Alleluja! Alleluja!” De ambulanciers 

schuiven de berrie in de ambulance en klikken deze  vast, en daarna ook de zuurstoffles. 

Dokter Navarro Gera neemt de pasgeborene van me over. De naalddunne vingertjes glijden 

van mijn pink af. De ambulance vertrekt in volle vaart richting kliniek. 

Terug alleen in mijn hotelkamer, neem ik een uitgebreide douche. Dan vleien mijn oude 

knoken zich vermoeid in het grote tweepersoonsbed neer. Mijn gedachten blijven kleven 

aan de gebeurtenissen van de dag. Met schreiende ogen en al biddend, zink ik langzaam weg 

in een diepe slaap, op de golven van het leven naar een nieuwe dag. 

 

Gèry 
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Aankondigingen 

Valerie Hudders is de laatste in een rij kloeke meiden die ons schip drijvend houden. Zij werkt 
hier sinds begin december, kort dus maar lang genoeg om zich eerste indrukken te vormen.  
 

7 december 2019 is één van de data uit het vorig decennium* die ik niet snel zal vergeten. 

Mijn eerste Parlement, mijn allereerste werkdag in De Zuidpoort! Dit was een 

overweldigende dag. Zoveel enthousiaste Zuidpoorters die op zaterdagochtend zonder 

morren vroeg uit de veren springen. Samen de zaal klaarzetten. Na een koffie elke hersencel 

aansturen om na te denken over de werking van de Zuidpoort. Een team van werkkrachten 

die op een inspirerende manier aan de slag gaan om te evalueren (foto 17/10), brainstormen 

(woordenspel met het alfabet rond armoede)... Ik ontdekte dat het zelfs mogelijk is om een 

aantrekkelijke en duidelijke agenda te maken. En dat elke maand... Dit alles gaf me zoveel 

zin om hier deel van uit te maken; ja van jullie, de groep enthousiaste Zuidpoorters.  

Niettegenstaande voelde ik me er tijdens die eerste koffie wat verloren bijlopen. Ik was een 

vreemde die een willekeurig huis was binnengewandeld en nu ergens een zitplaatsje moest 

gaan veroveren. Gelukkig volgde al snel een tweede koffie. Tegen de tijd dat ik een bord 

heerlijk stoofvlees en kroketten voor mijn neus had staan, had ik er ook een hele hoop 

kennismakingen en babbels bij. Ondertussen kan ik de tel van mijn koffies en lekkere 

maaltijden niet meer bijhouden. Evenmin van de boeiende gesprekken, volgende 

kennismakingen, spelletjes rummikub, haka’s, Zuidpoort-liedjes... die de afgelopen 3 

maanden volgden.  

Dat maakt me enthousiast! Ik vind het fantastisch om met iedereen te 

kunnen nadenken over de Zuidpoort. Nieuwsgierigheid en zin in de 

toekomst heb ik in overvloed. Mijn wens? Dat we in een volgend 

decennium armoedebestrijding en sociale uitsluiting uit het 

woordenboek mogen schrappen wegens onbestaand! 

Zin in meer kennismaking?  

Kom eens naar het kookatelier. Daar vind je mij op dinsdagvoormiddag. 

Tot snel! 

 
Valerie 

 

 

* een decennium is een periode van 10 jaar. Hier gaat dit over 2010-2019 
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Tweespraak met … ?  

 
 
Onze Echo heeft de laatste jaren een lange reeks Zuidpoorters gestrikt voor een interview, 

maar nu gooiden we tevergeefs onze lijn uit. Dit  boeiende verhaal stokt even. Maar dit 

hoeft geen probleem te zijn. Zonder enige twijfel lopen er bij ons mensen rond die iets 

interessants te verstellen hebben, maar puur toevallig nog niet in “het  boekske” hebben 

gestaan. 

Aarzel niet, trek aan de mouw van iemand van het secretariaat. Of van Roland Huybrecht 

0485 483 506. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Groene Gids  

 

 Klimaatverandering en armoede 

De laatste storm heeft Spanje nog niet helemaal verwerkt of weerom slaat het noodlot toe. 

De hele oostkust van Spanje kende alweer een catastrofale neerslag van soms 400 liter per 

vierkante meter! Nu, begin februari, zijn de temperaturen 10° boven het normale. 

Kortom, de natuur vertelt  ons dat ze  die CO2- 

gassen beu is en komt met steeds dramatischer 

consequenties. Dit treft de meest kwetsbaren in 

de maatschappij, zij die leven van het land. En dus komen die als eersten op straat. 

Boerenprotest is van alle tijden en de stedelingen trekken het zich niet al teveel aan. 

Maar dit  is anders, dit zijn de voorboden van een sterk 

veranderend economisch landschap. 

Niet alleen klagen de boeren de lage prijzen aan maar ook, 

en dit is nieuw, eisen zij een verzekering tegen de 

veranderende weersomstandigheden!                   

Rara, zij zijn de eersten die de effecten van de klimaatveranderingen in hun eisen bundelen. 

De sterke regenval en langdurige droogte maken het voor de Spaanse boeren alsmaar 

moeilijker om voor het gevraagde voedselaanbod te zorgen. 

Nu komt er een nieuw fenomeen bij en dat is dat “fondos de inversion”: land opkopen als 

investering voor de toekomst. De landbouw wordt niet aantrekkelijk voor de volgende 

generatie door de reductie van het bewerkbare land, de echt lage prijzen, de moeilijke 

overgang van generatie op generatie, het ontvolken van kleine landbouwgehuchten, het 

urbaniseren van vaak de vruchtbaarste gronden en zoveel meer. 

Daarom is het onze morele plicht deze protesten serieus te nemen, zij zijn de voortekenen 

van wat ons als gehele samenleving wacht. Als we de grond niet inzaaien, ziet het er voor 

onze samenleving somber uit. 

En ja, de boer hij zaaide voort, of toch niet?   

Ivo Baekelman 

“voorboden van een sterk 
veranderend economisch landschap” 
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Poëtenhoek 

 

Maorikreten 

Nieuw-Zeeland ligt wel heel erg ver van ons bed, en toch is 

een stukje mondelinge cultuur tot bij ons doorgedrongen: 

de haka (!!!!!!!!!!!!!!!) 

De Zuidpoort maakt er dankbaar gebruik van. De haka, luid 

en krachtig, leent zich uitstekend als strijdkreet tegen de 

armoede. Tijdens het parlement van zaterdag 11 januari 

hebben enkele creatieve Poortvrienden op de haka 

gebaseerde strijdliederen verzonnen. Zoals deze:  

 

Armoede! 
Wat een wet! 
 
Niet te doen. 
Geef ons recht! 
Geef ons pree! 
 
Alleen zal ‘t nie gaan. 
Tuupe, tuupe, tuupe? 
 
Mee ons klein pree kunne we nie meer 
mee. 
Mee ons pensioen? Nie te doen! 
 
‘t Es nu dat ‘t changere moe! 
 
Nu het recht. 
Geen gezeik. 
Iedereen gelijk. 

Nu! 

Geef ons brood! 
Laat ons leven! 
 
Geen loze woorden! 
Die ons laten zweven! 
 
Aanschouw mijn schouders. 
Maak plaats. Maak plaats. 
 
Duw nu opdat de zon zal schijnen. 
Verschijnen, niet verdwijnen. 
 
Geven niet op! Gaan vooruit! 
Stap voor stap. 
 
Gestaag, maar zeker. 
De zon zal schijnen. 
 
Ha!!

 

  



Zuidpan 

 
 
Op het kookatelier van dinsdag 25 februari 

maakten we rodelinzensoep  met 

kokosmelk/room.  

Voor deze soep gaven we ongeveer €0.50 uit per 

persoon. 

 
Ingrediënten voor 4 à 5 porties 
 
300 gram gedroogde rode linzen (1kg 

kostte €1.95) 

1 blik gepelde tomaten van 400g 

1 blik kokosmelk/1 flesje room (hier kan je 

kiezen wat je het lekkerste vindt) 

1 rode peper 

1 ui 

1 wortel 

 

 

 

peper en zout naar smaak 

2 teentjes knoflook 

1 bosje platte peterselie 

2 blokjes groentebouillon (oplossen in 

ongeveer 1l water) 

2 theelepels kerriepoeder 

2 theelepel komijnpoeder 

1 theelepel kurkuma (optioneel)

                                                                               
Bereidingswijze 
 

1. Snijd de ui en de knoflook fijn en fruit dit kort in de kookpot met water. 

2. Voeg de kruiden toe en laat heel eventjes roosteren. 

3. Voeg de gepelde tomaten toe, roer goed door. 

4. Snijd de wortels fijn en voeg deze toe. 

5. Voeg de groentebouillon (met water) toe en doe nu direct de linzen erbij. 

6. Snijd de rode peper in de lengte doormidden, haal de uiteinden eraf en haal de pitjes 

eruit. Voeg de peper in zijn totaliteit toe aan de soep en laat meekoken. 

7. Voeg de helft van het blik kokosmelk of room toe en laat meekoken. 

8. Laat de soep nu 20 à 30 minuten koken (tot de linzen gaar zijn). 

9. Voeg eventueel wat water toe.  
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10. Pureer de soep met een staafmixer. Pureer ook de peper mee, zodat de soep wat pittiger 

wordt. Als je een minder pittige soep wilt, haal je de peper eruit. 

11. Voeg een snuf kaneel toe en wat peper en zout om de soep op smaak te brengen. 

12. Roer de andere helft van het blik kokosmelk of room door de soep. 

13. Serveer de soep met verse peterselie. 

 

Smakelijk!  

 

 

Heb jij een lievelingsgerecht dat je graag eens wil koken? Of leer je graag 

nieuwe gerechten kennen? Kom dan naar het kookatelier. Dit gaat door op 

dinsdag. We starten tussen 9u45 en 10u15 en eindigen rond 13u30. 

 

 

 

 

 

* bron: http://www.degroenemeisjes.nl/low-budget-recept-rode-linzensoep-met-kokosmelk/ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.degroenemeisjes.nl/low-budget-recept-rode-linzensoep-met-kokosmelk/
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Varia 

 

De Echo in jouw brievenbus of liever digitaal? 

 

 De driemaandelijkse Echo verspreiden we steeds via de 

post en via e-mail. Vind je de uitgave in de post 

overbodig? Of ontvang je altijd meerdere exemplaren 

op jouw adres? Laat het ons weten!  

Stuur een sms naar 0470 49 55 12 of mail naar 

valerie@dezuidpoortgent.be. Geef ons door op welke naam je de Echo ontvangt en op welk 

e-mailadres je de digitale versie wenst te ontvangen. Dan brengen we dit bij de volgende 

uitgave in orde.  

 

Echo start een redactiegroep! 

 

Echo zoekt mensen. Graag of goed kunnen 

schrijven is geen must!   

Antwoord jij ‘ja’ op één van onderstaande 

vragen? Heb je bovendien zin om een 2-tal keer 

per drie maanden samen te komen om zo mee te 

bouwen aan de Echo-uitgaves? Laat het weten 

aan Roland (0485 483 506) of Valerie (0470 49 55 12) vóór dinsdag 31 maart.  

 Heb jij zin om mee na te denken over de inhoud van de komende Echo’s?  

 Heb je een grote talenknobbel en zin om mee te werken aan de eindredactie van 

enkele artikels per uitgave? 

 Neem jij deel aan Zuidpoort-activiteiten en zou je hier graag af en toe over schrijven? 

 Vind je het fijn om teksten in een duidelijke lay-out te gieten? 

 

 

 

 

mailto:valerie@dezuidpoortgent.be


 

 

   
 
26 

Onze jarigen 

 

April 

1. Ingrid Jacob 

5. Steven Van Hemelryck 

12. Bart De Schouwer 

12. Werner De Greve 

13. Jeanne Buysse 

14. Dirk Van Lancker 

15. Ivonne Van Roosbeke 

17. Kenzo Verschraeghen 

19. Louieze Keirsebilck 

25. Thibault Mouton 

30. Rudi De Letter 

Mei 

5. Michel Mommens 

10. Pol Verbeke 

12. Francine Vervaecke 

24. Vanessa Gowy 

25. Erwin Nys 

26. Rosanne De Brauwer 

30. Marianne Vanlerberghe 

Juni 

10. Lene Vos 

23. Pascal De Rooze 

24. Inge Van Lancker 

 

 

 

 

Krijg je ook graag een vermelding in de 

verjaardagskalender? Kom dan langs naar 

één van onze activiteiten. Dan kan je jouw 

naam invullen op de kalender die naast de 

radio hangt. Zo verschijnt jouw volgende 

verjaardag ook in Echo.  
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Varia 

 

 

 

 
 

 

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 
Ondernemingsnummer: 0460.372.787 

Website: www.dezuidpoortgent.be 
 

Redactie: Roland Huybrecht, Marc Lammens , Ivo, Lia en Hilde en vele andere 
Zuidpoorters 

 
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. 

mailto:info@dezuidpoortgent.be

