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VOORWOORD 
 

Op donderdag 25 maart hebben we met spijt de beslissing genomen om De Zuidpoort tijdelijk te                

sluiten. Hierbij volgen we de richtlijnen van de overheid over het corona-virus.  

Het is nog niet duidelijk tot als we onze activiteiten zullen annuleren. De richtlijnen die we                

krijgen zeggen dat we moeten sluiten tot 19 april maar dit kan verlengt worden. Zodra we hier                 

meer over weten, laten we het jullie uiteraard weten.  

 

Ondertussen zaten we niet stil en maakten we deze extra editie van Echo. Dit doen we omdat                 

we op verschillende manieren contact willen houden met jullie. Deze Echo is anders dan andere               

keren. Er staan denkspelen in, extra tips om door de Corona-tijd te komen, ideeën over wat je                 

allemaal kunt doen thuis, en zoveel meer. 

 

Je vraagt je misschien af wat wij aan het doen zijn met het personeel nu De Zuidpoort gesloten                  

is? We bellen regelmatig Zuidpoorters op om te horen hoe het gaat en of we ergens kunnen                 

helpen.  

Op onze website en Facebookpagina zetten we regelmatig tips en tricks die nuttig kunnen zijn               

in deze coronatijd.  

Op Facebook zullen we ook wat actiever worden en zal je ons binnenkort af en toe live kunnen                  

volgen.  

Via internet overleggen we regelmatig met de andere organisatie in Nieuw Gent en dat komt tot                

leuke resultaten. Zo zullen we binnenkort een fotoproject lanceren en zal Radio Nieuw Gent af               

en toe neerstrijken op de Facebookpagina van De Zuidpoort. 

We hopen op deze manier zoveel mogelijk met jou in contact te blijven. Neem eens een kijkje                 

op de website voor extra handige tips. Als je zelf nog leuke ideeën hebt, dan horen we dat                  

graag. 

 

Als je zelf nog mensen kent die graag de Echo zouden ontvangen. Vraag hen of je hun adres                  

met ons mag delen zodat we ook een editie bij hen kunnen posten.  

 

We wensen jullie alvast veel leesplezier. 

Steven, Valerie en Jotte 
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INFORMATIE 
 

 
 
 
Op onze website (www.DeZuidpoortGent.be) zetten we regelmatig berichtjes met informatie, 
tips enzovoort. Omdat niet iedereen internet heeft, zetten we de belangrijkste in deze Echo. 
 

 
Heb je wel een laptop, PC, tablet of smartphone waar je mee kan werken? Maar je hebt geen 
internetverbinding? Bel of sms ons op 0478 52 92 78, misschien kunnen we jou helpen. 
 

 
Zo ziet onze website er nu uit: 
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- VOEDSELPAKKETTEN GERAARKE AFHALEN OP AFSPRAAK  0495 29 19 59 - 

(bel 09 210 10 10 voor andere KRAS-diensten) 
 

De 3 dagen zoals normaal gaan door.  
 
MAAR het is op afspraak en daar bedoelen we mee iedereen die bereikbaar is zal een 
telefoontje krijgen van Christiane met een richt uur. Gelieve u daar aan te houden aub.  
 
Ben je echter niet bereikbaar doe dan zelf een belletje naar Christiane op het volgend 
nr: 0495 29 19 59 . Zij zal je dan een tijdstip geven op de dag dat je normaal komt. 
 
We vragen u echter alle regels die ons opgelegd zijn door de regering en door volksgezondheid 
aan te houden. 
 

1: Was je handen 

2: Social distance (afstand houden van elkaar en van de vrijwilligers min. 1,50m) 

3 : Moet je niezen of hoesten gebruik een papier zakdoekje en gooi het meteen in de 

vuilbak (heb je dat niet doe het in je mouw) 

4: Kom alleen! ! ! ! Lukt het je niet? Laat dan de kinderen op de speelplaats van het 

gebouw (geen samenscholing, niet van de kinderen en niet van jullie!) 

5: Kom één per één binnen. 

 
Wij hopen met heel ons hart dat jullie gezond zijn en blijven, dit ook voor de vrijwilligers. Dit kan 
allemaal door de bovenvermelde REGELS te respecteren. 
Het zijn moeilijke tijden voor iedereen maar als we ons samen aan de bovenstaande regels 
houden komen we er sterker uit.  
 
HET GERAARKE 

8 



KALMEREN 
Je zou voor minder panikeren. Iedereen komt in situaties die nog niemand heeft meegemaakt. 
 
Maar panikeren helpt natuurlijk niet.  
Je voelt je slechter, terwijl je niks verandert aan de situatie. 
Mediteren klinkt zweverig.  
Maar soms is het niet meer dan even aan niks te denken en te ademen. 
Na een oefening kan je rustiger zijn.  
Probeer het eens, je hebt tijd. 
 

 
 

op www.DeZuidpoortGent.be kan je ook naar oefeningen luisteren. 
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LIJSTJE TEGEN VERVELING 
 
Kan je wat inspiratie gebruiken om jouw dagen in te vullen? Hieronder vind je een lijstje om de verveling                   
tegen te gaan.  

 
Vul je onze lijst aan met andere leuke ideeën?  
Hou ons op de hoogte, zo blijven we elkaar inspireren!  
Maak je leuke creaties? Stuur of bel ze gerust door. Als je dat wil, delen we ze met                  
de rest van de wereld op onze internet/facebookpagina of in een volgende echo.             
Bijhouden tot we terug open kunnen is natuurlijk ook leuk!  
 
Je kan de verschillende opdrachten eventueel op aparte briefjes knippen en in een pot              
steken. Trek er elke dag eentje uit en verras jezelf zo elke dag opnieuw!  
 
 
Let op, we schrijven deze opdrachten op het moment dat je nog in gezinsverband / met                
een huisgenoot mag gaan wandelen. Als deze regel ondertussen is gewijzigd, zal je             
sommige opdrachten misschien moeten uitstellen.  
 
 

 
 

1. Laat je verrassen 
Ga alleen op wandeling. Neem de tijd om goed rond jou te kijken en laat je verbazen. Zie je iets                    
dat jou aanspreekt? Maak er een foto van. Heb je geen fototoestel of geen camera op jouw gsm?                  
Onthoud tot je thuis bent wat je aansprak en maak er een tekening van of schrijf er een gedicht                   
over.  
 

2. Herschik jouw huis!  
Na al die tijd in huis geraak je misschien uitgekeken op jouw omgeving? Verzet eens een kastje,                 
herschik de zithoek, zet jouw eettafel op een andere plaats. Zo heb je het gevoel ergens anders                 
te zijn!  
 

3. Maak jouw eigen verhaal… 
Neem een blad papier en schrijf er vandaag één zin op. Morgen neem je hetzelfde blad papier en                  
schrijf je een zin die hierop volgt. Doe dit elke dag, zo bouw je zin per zin, dag per dag aan een                      
eigen verhaal. Laat jouw fantasie de vrije loop! 
 

10 



 4. Lentekuis 
Voor velen zorgt een ordelijke omgeving voor een rustig hoofd. Is er een plekje in jouw woning                 
waar je jou al eventjes aan stoort? Of is er die ene keukenkast die echt wel eens een poetsbeurt                   
kan gebruiken?  
(steek dit briefje gerust een paar keer in jouw pot ;) ) 
 

 5. I like to move it move it 
Zet de radio aan en laat je helemaal gaan, dans door je huis! 
 

6. Zelfportret 
Neem een blad papier en een stylo, pen, potlood… bij de hand. Zoek een spiegel in je huis waar                   
je volledig jouw geizcht in kan zien. Neem plaats voor deze spiegel. Zorg dat je comfortabel kan                 
zitten en dat het blad papier ondersteund wordt. Zet jou pen, stylo, potlood op het blad papier. De                  
komende vijf minuten hef je jouw potlood.. niet meer van het blad en kijk je enkel nog in de                   
spiegel. Ga van start en teken jezelf! Probeer dit traag te doen en neem hier de volledige vijf                  
minuten voor. Hoe vaker je dit doet hoe leuker het wordt! Oja het is helemaal normaal dat je                  
jezelf nooit herkent in jouw zelfportret.  
* Woon je met nog iemand in huis? Dan kan je de spiegel vervangen door jouw huisgenoot. Doe                  
dezelfde opdracht maar ga nu rechtover elkaar zitten en probeer een portret te maken van jouw                
huisgenoot! 
 

7. Woord van de dag 
Krijg je reclameboekjes in de bus? Heb je ergens tijdschriften liggen? Of ben je een boek aan het 
lezen? Ga op zoek naar jouw woord van de dag. Een woord dat je mooi vindt, een woord dat je 
nog nooit eerder zag, een woord dat er grappig uitziet… Elke reden is goed om woord van de 
dag te zijn! Je kan het woord uitknippen en in een boekje kleven. Misschien wil je het liever 
overschrijven en noteren waarom dat jouw woord van de dag is. Je kan het woord een dag in 
gedachten houden.  

 
 
 
 
 

11 



8. Brieven schrijven 
Schrijf een brief of een postkaart. Of maak een gedicht of een tekening dat je graag met iemand 
wil delen. Stuur het op naar deze persoon met de post, maak er een foto van met jouw gsm en 
deel het via een whatsappberichtje of hou het bij tot je opnieuw kan afspreken met deze persoon 
om het af te geven. Ken je niemand in jouw omgeving aan wie je iets kan schrijven? Adresseer 
het dan aan het plaatselijk rusthuis of een voorziening. Je maakt zeker iemand blij! 
 

 9. Mapping 
Voor veel mensen is deze quarantainetijd lastig omdat we niet meer naar de plaatsen kunnen 
gaan waar we normaal zo graag komen. Hou de komende weken een lijstje bij van de plaatsen 
waar je graag komt of van de dingen die je graag doet. Hou eventueel ook bij waarom je die plek 
nu zo mist. Zo heb je meteen een lijstje met leuke dingen om naar uit te kijken!  
Dit lijstje kan je schrijven, tekenen, met afbeeldingen uit oude tijdschriften/reclameboekjes… 
voorstellen.  
 

10. Op ontdekking!  
Het is goed om te bewegen. Ga op wandeling, alleen of eventueel met iemand waarmee je het 
huis deelt. Neem een andere route dan normaal.  
Ken je jouw buurt al goed? Blijf dan wandelen tot je een straatnaam tegenkomt die je nog niet 
kende.  
Ken je jouw buurt nog niet zo goed? Probeer dan elke dag een nieuwe straat te leren kennen.  
 
Je kan jezelf elke dag een nieuwe wandel-opdracht geven: wandel tot je een winkel tegenkomt 
die je nog nooit eerder zag, zoek leuke tekstjes in het straatbeeld, wandel tot je een rond venster 
tegenkomt…  
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WAT DOE JIJ VANDAAG? 
Sinds twee weken zien onze dagen er helemaal anders uit dan dat we gewoon zijn en dat is... niet zo                    
eenvoudig. Plots lijkt een dag veel meer uren te tellen. Het is een uitdaging om plezier te vinden in het                    
altijd thuis zijn. 
Ben je benieuwd naar hoe wij onze dagen soms invullen? We maakten een paar dagschema's.               
Misschien vind je het fijn om zelf ook eentje te maken. Als je aan de start van jouw dag dingen invult die                      
al vast staan, lijkt het plots meer haalbaar om een volledige dag thuis te zijn. 
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FOTO’S 
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WOORDZOEKER KOOKATELIER 
Doorstreep alle woorden. 
De overgebleven letters kan je onderaan invullen als oplossing. 
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WOORDZOEKER OPEN ONTMOETING 
Doorstreep alle woorden. 
De overgebleven letters kan je onderaan invullen als oplossing. 
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WOORDZOEKER BESTE BURGER 
Doorstreep alle woorden. 
De overgebleven letters kan je onderaan invullen als oplossing. 
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KLEURPLATEN POL COSMO (GENTSE (AR)TIEST) 
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SCHRIJF JOUW HAKA 
Laat je inspireren door de Maori (inwoners van Nieuw Zeeland).  
Tegenwoordig kennen hen nog het beste van hun haka-ritueel dat ze doen voor een rugby-wedstrijd. 

 

 

De haka’s worden gedanst bij belangrijke 
gebeurtenissen om de goden te aanroepen. 
Bijvoorbeeld om kracht te vragen voor de strijd, 
of om iemand te verwelkomen, of om iemand te 
bedanken, of om afscheid te nemen, … 

 

De energie, de kracht, de (zo lijkt het) 
kwaadheid, herkennen we bij ons zelf. Energie 
die we graag delen. Daarom schreven we met 
verschillende groepen onze eigen haka’s. Je 
kan hieronder meegenieten van het resultaat. 

 

Wil je er zelf ook een schrijven? Op de 
volgende pagina’s vind je een handleiding. 
Succes! 

 

En je zal binnenkort nog veel meer haka’s 
horen en zien 🙂 

 

Je vindt hier alvast enkele voorbeelden die we 
samen op het Parlement schreven: 
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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! 

------------- 

Nie neute! Nie neute! 
Wel pleuje! Wel pleuje! 
 
Nie neute! Nie neute! 
Wel pleuje! Wel pleuje! 
 
Ge gaat ons dat hier niet blijven aandoen! 
 
Wij hebben onze rechten, verdomme. 
Wat denkt gij wel niet? 
 
Vooruit met de geit! 
Vooruit met de geit! 
 
Ge gaat ons dat hier niet blijven aandoen! 
 
Ga! 
 
---------- 
 
 
 
 

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!! 
 
--------------- 
 
Tegen Armoede! Tegen Armoede! 
In dit leven! In dit leven! 
 
Tegen Armoede! Tegen Armoede! 
In dit leven! In dit leven! 
 
Aanschouw, wij staan hier. 
 
Wij tellen mee. 
Aanhoor ons. 
 
Vooruit! 
Wij willen vooruit! 
 
Maak nu de juiste keuzes! 
 
Ga! 
 
--------- 
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VERHAAL ‘MAAR DE LENTE WIST HET NIET’ 
 
Het was begin 2020… 

De mensen hadden een lange donkere winter 

achter de rug, 

Februari was een hele onrustige maand 

geweest met veel stormen en veel regen 

De natuur was onrustig, alsof ze de mensen iets 

wilde vertellen, alsof ze de mensen ergens voor 

wilde waarschuwen… En toen werd het maart… 

 

Het was maart 2020… 

De straten waren leeg, de meeste winkels 

waren gesloten, de meeste auto’s stonden langs 

de kant van de weg, de mensen kwamen bijna 

niet meer buiten en dat over de hele wereld, 

landen gingen op slot, de mensen konden niet 

geloven dat dit gebeurde, het was zo 

surrealistisch… Iedereen wist wat er aan de 

hand was. 

 

Maar de lente wist het niet 

En de bloemen bleven bloeien 

En de zon scheen… De eerste mooie lentedag 

sinds lange tijd brak aan 

En de zwaluwen kwamen terug 

En de lucht werd roze en blauw 

Het werd later donker en ‘s ochtends kwam het 

licht vroeg door de ramen 

 

Het was maart 2020… 

De jongeren studeerden online, vanuit huis 

Kinderen speelden onvermijdelijk vooral in huis 

Pubers verveelden zich, ouders wisten niet wat 

te doen 

Mensen kwamen alleen even buiten om 

boodschappen te doen of om de hond uit te 

laten 

Bijna alles was gesloten… Zelfs de kantoren, 

hotels, restaurants en bars 

Het leger begon uitgangen en grenzen te 

bewaken 

Mensen moesten vanuit huis gaan werken 

Ondernemers kwamen in de problemen 

De meeste kinderen konden niet meer naar 

school 

Er was ineens niet genoeg ruimte voor iedereen 

in ziekenhuizen, operaties en onderzoeken 

werden uitgesteld… Iedereen wist het 

 

Maar de lente wist het niet en het ontsproot 

Ze draaide onverstoorbaar  haar jaarlijkse 

programma af 

Ze schonk ons haar mooiste bloemen en haar 

heerlijkste geuren 

Het was maart 2020 

 

Iedereen zat thuis in quarantaine om 

gezondheidsredenen of preventief 

Sommige mensen mochten niet meer naar hun 

werk, anderen móesten 

Elkaar omhelzen, kussen of een hand geven 

was ineens een bedreiging 

Iedereen moest flinke afstand tot elkaar 

bewaren, dat was afschuwelijk 

In de supermarkt waren allerlei schappen leeg 

Allerlei leuke dingen gingen niet meer door, daar 

werd een streep door gezet en niemand wist 

wanneer dat weer kon 
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Mensen werden beperkt in hun vrijheid terwijl er 

vrede was 

Over de hele wereld werden veel mensen ziek 

en het was besmettelijk… 

Er was isolatie, ziekte en paniek…Toen werd de 

angst pas echt!! 

 

En de dagen zagen er allemaal hetzelfde uit… 

En de weken duurden ineens veel langer… 

En iedereen hoopte dat er niet nóg meer 

strenge maatregelen zouden volgen… 

De mensen zaten vast in een film en hoopten 

dagelijks op dé held… 

De wereld was vertraagd terwijl het geen 

vakantie was, niemand had dit verwacht… 

Iedereen wist wat er gebeurde 

 

Maar de lente wist het niet en de rozen bleven 

bloeien 

De Magnolia stond in de knop 

De vogeltjes begonnen aan hun nestjes 

 

En toen… 

Het plezier van koken en samen eten werd 

herontdekt 

Iedereen gaf elkaar tips over leuke dingen die je 

met je kinderen kon doen 

Er was weer tijd om te schrijven en te lezen, 

mensen lieten hun fantasie de vrije loop en 

verveling ontsproot in creativiteit 

 

Sommigen leerden een nieuwe taal 

Sommigen ontdekten kunst 

Sommigen ontdekten dat ze niet écht leefden en 

vonden de weg naar zichzelf terug 

 

Anderen stopten met onwetend onderhandelen 

Iedereen had van de één op de andere dag veel 

meer tijd voor het gezin 

Eentje sloot het kantoor en opende een herberg 

met slechts vier mensen 

Anderen verlieten hun vastgeroeste relatie om 

de liefde van hun leven te vinden 

Anderen boden aan om voor kwetsbare mensen 

boodschappen te doen of te koken 

Iedereen wist ineens wat een ‘vitaal beroep’ 

was, deze mensen werden helden, ze werden 

meer gewaardeerd dan ooit 

Anderen gingen op afstand muziek met elkaar 

maken of zingen om op deze manier samen te 

zijn 

 

Mensen kregen oog voor eenzaamheid en 

verzonnen dingen om er iets aan te doen 

Mensen herstelden van hun stressvolle leven 

Mensen die elkaar niet kenden begonnen 

spontaan een praatje met elkaar 

Sommigen maakten vliegers van papier met hun 

telefoonnummer erop zodat eenzame mensen 

ze konden bellen 

 

De overheid ging bedrijven en zelfstandigen 

helpen zodat ze niet failliet zouden gaan of 

mensen zouden moeten ontslaan 

Gepensioneerde zorgpersoneel bood zichzelf 

aan om te helpen in de Zorg 

Uit alle hoeken kwamen vrijwilligers, iedereen 

wilde iets doen 

Om 20:00 uur s ‘avonds gingen mensen uit 

allerlei landen klappen voor alle artsen, 

verpleegkundigen en zorgpersoneel die keihard 

aan het werk waren om in de zorg alles 

draaiende te houden 

Het was het jaar waarin men het belang erkende 

van gezondheid en verbinding, van 
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saamhorigheid, van sociale contacten en 

misschien ook van zijn roeping, dit deed iets met 

het collectieve bewustzijn, dit deed iets met alle 

mensen… 

En de economie ging bijna kopje onder, maar 

stopte niet, het vond zichzelf opnieuw uit 

Het was het jaar waarin de wereld leek te 

stoppen, het jaar waarin we met elkaar in de 

geschiedenisboeken zouden komen… 

Dat wisten we allemaal 

 

En de lente wist het niet, 

En de bloemen bleven bloeien, en de bomen 

liepen uit 

En het werd steeds warmer 

En er waren veel meer vogels 

 

En toen kwam de dag van bevrijding… 

De mensen keken tv en de premier vertelde 

iedereen dat de noodsituatie voorbij was 

En dat het virus had verloren! 

Dat iedereen SAMEN had gewonnen!!! 

En toen ging iedereen de straat op… 

Met tranen in de ogen… 

Zonder maskers  en handschoenen… 

De buurman werd geknuffeld, alsof hij een broer 

was 

En de wereld was mooier en liefdevoller 

geworden 

En de mensen waren humaner geworden 

En ze hadden weer waarden en normen 

De harten van mensen waren weer open, en dat 

had positieve gevolgen 

Doordat alles stil had gestaan kon de aarde 

weer ademen, ook zij was genezen van wat de 

mensen háár veel eerder hadden aangedaan 

 

En toen kwam de zomer…. 

Omdat de lente het niet wist 

En hij was er nog steeds 

Ondanks alles 

Ondanks het virus 

Ondanks de angst 

Ondanks de dood 

 

Omdat de lente het niet wist, 

leerde iedereen 

de kracht van het leven… 

 

Susan Blanco (De Taalrecycler) 

 

Geïnspireerd door een gedicht-verhaal van 

Irene Vella (11 maart 2020) die het schreef op 

basis van de situatie in Italië 
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Echo is een driemaandelijkse uitgave van VZW DE ZUIDPOORT 

Rerum-Novarumplein 25 te 9000 Gent 

0478 52 92 78 - info@dezuidpoortgent.be 

Ondernemingsnummer: 0460.372.787 

www.dezuidpoortgent.be 

 

Giften aan de Zuidpoort: zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro. 

Op rekening nr. 652-4803804-58 van Vlaams Netwerk. 

Omschrijving: projectnr. 501- De Zuidpoort. 

 

Je kan ons ook op andere manier steunen. Zie www.DeZuidpoortGent.be 
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