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Bericht van het front

Corona,

die virale hellefeeks, trekt nog altijd haar klauwen niet

in. Zelfs ervaren experten weten zich geen raad, raken

het niet eens over een probate verdediging die de

dreiging om ons heen wegneemt.

Dit betekent dat er een bijna-oorlogssituatie is

ontstaan. Wij lijken wel in een bezet land te wonen,

bezet door een duizendpoot, een miljoenenpoot die

op elk ogenblik fataal kan toeslaan en ons nergens

echte veiligheid gunt. Dit vereist morele moed, taai

doorzettingsvermogen en de onverzettelijke wil om

niet op te geven en er ons doorheen te slaan. “Ons”
zijnde de hele mensheid en dus ook de Zuidpoort.

Al heel snel bewonderde ik de zin voor initiatief en de

vitaliteit waarmee onze vereniging de strijd aanging

en weigerde zich te laten verlammen door de

lockdown en andere noodzakelijke maar zeer

hinderlijke maatregelen. We blijven even

levenskrachtig als vereniging en maken creatief

gebruik van de troeven die ons huis met tuin biedt.

We worden niet lamgeslagen door hittegolven en

bieden weerwerk bij snel wisselende situaties.

Dit alles bewijst ten overvloede de noodzaak van

de Zuidpoort en andere sociale, door sterke mensen

gedragen verenigingen.

Nie pleuje!

Roland

“DIT ALLES BEWIJST TEN

OVERVLOEDE DE

NOODZAAK VAN

DE ZUIDPOORT EN

ANDERE SOCIALE, DOOR

STERKE MENSEN

GEDRAGEN

VERENIGINGEN.”
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Te gast bij commissie corona
Op vijf oktober waren we te gast in het Vlaams Parlement.

Via het Netwerk Tegen Armoede werden we er uitgenodigd. Op

de vergadering (*) wordt bekeken welke maatregelen de Vlaamse

regering nam. Of daar iets uit te leren valt voor een volgende

keer.

Wij waren er om hen te vertellen hoe mensen in a rmoede de

crisis hebben doorgemaakt. Dat de crisis voor hen onmenselijk

zwaar is. Marianne, Ivo en Andreas deelden hun situatie met de

volksvertegenwoordigers.

FOTO’S OF DE VERGADERING HERBEKIJKEN
https://dezuidpoortgent.be/2020/10/05/te-gast-bij-commissie-corona/

AMBITIES DOOR NETWERK TEGEN ARMOEDE
Het Netwerk Tegen Armoede formuleerde zeven ambities voor de aanpak

van armoede in Vlaanderen.

Inkomens-
versterkende
maatregelen

Automatisch
rechten

toekennen

Gelijke kansen Betaalbare
woningen

Betaalbare
gezondheids-

zorg

Wegwerken
digitale kloof

Talenten
stimuleren

1. Maak werk van inkomensversterkende maatregelen.

Ook voor wie al vóór de crisis moest rondkomen met een te laag inkomen, en zorg voor bijkomende
bescherming bij inkomensverlies. Lang niet iedereen die er nu nood aan heeft, kan op steun rekenen
door de huidige maatregelen. Zo wordt voor de extra toeslag bij het Groeipakket niet naar de
gestegen levenskosten gekeken. Noodhulp en tijdelijke maatregelen zijn belangrijk, maar de ambitie
moet hoger liggen.

2. Ken rechten automatisch toe en schroef steeds strengere voorwaarden
terug.

Echt slagkrachtig en efficiënt wordt het als mensen automatisch krijgen waar ze recht op hebben en
ze niet geconfronteerd worden met steeds meer drempels en voorwaarden om die rechten aan te
vragen. Zo vermijd je allerlei administratieve stappen en een steeds grotere uitsluiting van mensen
in de systemen van sociale bescherming. Waak daar ook over bij de decentralisering naar de lokale
besturen.

* de Commissie ad hoc voor de Evaluatie en

Verdere Uitvoering van het Vlaamse

Coronabeleid van het Vlaams Parlement van

5 oktober 2020
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3. Garandeer gelijke kansen op onderwijs en werk.

Investeer in brugfiguren, zorgleerkrachten, gezinsondersteuning, buitenschoolse begeleiding...
Werk financiële drempels en stijgende schoolkosten weg door een betaalbare schoolfactuur, een
snellere uitbetaling van de schooltoelage en een gedifferentieerde maximumfactuur in het secundair
onderwijs. Het verhogen van de werkzaamheidsgraad lossen we niet alleen op met activering.
Kortgeschoolden, ouderen, mensen met een arbeidsbeperking of migratieachtergrond hebben het
erg moeilijk op onze arbeidsmarkt. Er is nood aan meer selectieve steun aan deze kwetsbare
groepen.

4. Investeer in betaalbaar wonen.

De Vlaamse Regering wil investeren in nieuwbouw en renovatie van sociale huisvesting. Duurzame
renovatie is een goede zaak want dat spaart het milieu, en bovendien houdt het de energiefactuur
van mensen in armoede betaalbaar. Alleen moet het bouwritme van sociale woningen dringend
omhoog. Daarnaast zijn veel mensen met een laag inkomen aangewezen op de private huurmarkt,
zij betalen vaak veel geld voor slechte kwaliteit. Een uitbreiding en versterking van de huursubsidie
en huurpremie dringt zich op.

5. Zorg voor betaalbare en rechtstreeks toegankelijke (geestelijke)
gezondheidszorg.

Werk dringend de wachttijden en financiële drempels in de centra voor geestelijke
gezondheidszorg weg. De wachtlijsten in de gehandicaptenzorg versneld wegwerken kunnen we
alleen maar toejuichen. Veel mensen kampen echter met verhoogde stress als gevolg van
eenzaamheid en angst. De verwachting is dat de noden de komende tijd enkel nog zullen toenemen.
Zet een eerstelijnspsycholoog structureel in basisvoorzieningen in en stem (preventie)initiatieven
beter af op de leef- en denkwereld van kwetsbare mensen.

6. Werk de digitale kloof weg en blijf investeren in laagdrempelige en
niet-digitale dienstverlening.

Het is positief dat de Vlaamse Regering de kansen van de digitale revolutie wil aangrijpen. Inzetten
op de ontwikkeling van digitale vaardigheden en mediawijsheid van alle Vlamingen is een goede
zaak maar over de aanpak en de plannen voor digitale transformatie maken wij ons zorgen. Veel
gezinnen zijn daar nog niet klaar voor. Investeer in de toegang tot betaalbare en degelijke
hardware, software en internetverbinding bij mensen thuis en maak werk van een alternatief voor
mensen waarvoor de digitale kloof te groot is.

7. Stimuleer talenten en ondersteun maatschappelijke participatie.

Zelfontwikkeling, het ontdekken van interesses en ontwikkelen van talenten zijn noodzakelijke
voorwaarden om volwaardig te kunnen deelnemen aan de maatschappij. Mensen in armoede
ervaren dagelijks sociale en maatschappelijke uitsluiting. Stimuleer talenten van kwetsbare
kinderen en jongeren tijdens hun (school)loopbaan. Ondersteun maatschappelijke participatie door
te investeren in toeleiding, bijvoorbeeld naar het bestaande vrijetijdsaanbod of aanbod op maat.
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17/10 - Dag van Verzet tegen Armoede
Hoe graag hadden we op 17/10 met jullie op het Sint-Pietersplein gestaan om ons te

verenigen tegen armoede… Samen met BMLIK, Sivi en Jong Gent in Actie maakten we

voorbereidingen om dit coronaproof te laten doorgaan. Velen onder jullie zagen het

zitten om te komen helpen. Helaas… op de avond van 16/10 kregen we te horen dat we

de herdenking op het Sint-Pietersplein niet konden laten doorgaan.

We voorzagen een online versie die je nog steeds kan herbekijken op

www.aanbevelingenarmoede.be.

Dat we niet konden samenkomen, was echt een grote

tegenvaller!

Gelukkig hebben we dit jaar nog 364 andere dagen

om armoede onder de aandacht te brengen en te

bestrijden!

De Gentse Verenigingen waar Armen het Woord Nemen, KRAS en het

Solidariteitsfonds schreven samen aanbevelingen rond het jaarthema ‘inkomen en

onderbescherming’. Ook deze kan je terugvinden op www.aanbevelingenarmoede.be.

Heb je de aanbevelingen en het voorziene programma

graag op papier? Kom gerust langs om een exemplaar op

te pikken in De Zuidpoort!

Wil je het filmpje graag herbekijken maar kan je dit niet

thuis? Ook dit kan in De Zuidpoort.
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Corona en dakloosheid

Zodra ik voor het eerst de Corona berichten

vernam, besefte ik met een schok: wat een

geluk dat ik niet meer dakloos ben! Stel dat ik

deze omstandigheden nog mijn garagebox zou

verblijven, zonder licht of water, en ik kan

nergens meer binnen, ik kan niet eens naar

toilet in een café, hoe zou ik dan leven? Het

isolement valt mij ook zwaar, zelfs

al woon ik nu in een ‘echte’

woning. Maar het zou nog veel

erger zijn in mijn dakloze

toestand. Opluchting dus!

Maar meteen dacht ik aan alle

mensen die ik die periode leerde

kennen en die nu nog steeds

dakloos zijn! Of die weer dakloos dreigen te

geraken, omdat ze slechts tijdelijk ergens

onderdak vonden… Ik voel een diep medeleven

met hen. En ook een kwaadheid: wat doen ze

voor deze mensen? Worden ze niet vergeten? Ik

denk ook aan de nachtopvang. Ik vond de

toestand daar al altijd onhygiënisch, de

douches bijvoorbeeld. Je moet er met een

viertal anderen een kamer delen. Hoe moet dat

nu? Hoe kan je 1,5 meter van elkaar blijven? Ik

denk aan mensen die al altijd meer zorgen

hebben over hygiëne, bijvoorbeeld omdat ze

smetvrees hebben. Deze tijd moet een

regelrechte hel voor hen zijn. Vooral als ze nog

dakloos zijn ook…

Ik heb te doen met vrienden die

mij altijd hielpen, en die nu weer

dakloos dreigen te geraken. Ik zou

ze zo graag helpen, maar ik mag

ze geen onderdak bieden of ik ben

mijn sociale woning kwijt. Dat

weegt me wel erg. Het zou tof zijn

niet meer alleen te zijn thuis, we

zouden alles samen kunnen organiseren,

bijvoorbeeld de boodschappen. Het zou een

betere situatie zijn van weerskanten, maar het

mag niet… Wat ik ook wel een beetje begrijp,

want ik ben zelf ook bang van ziek te worden. Ik

moet er niet aan denken!

Koen

IK VOEL EEN DIEP

MEDELEVEN MET

HEN. EN OOK EEN

KWAADHEID: WAT

DOEN ZE VOOR DEZE

MENSEN? WORDEN

ZE NIET VERGETEN?
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De nieuwste coronamaatregelen

Je kan nog steeds een gratis, herbruikbaar mondmasker ophalen in De Zuidpoort.



10

Een mens verdwijnt

In deze covid tijd is het nieuws.

Triest nieuws van 65-plussrs die ons verlaten een normale zaak geworden.

We horen niet anders.

Maar om eerlijk te zijn we hebben er allen genoeg van want andere

gebeurtenissen geraken in de vergeethoek.

Maar ik laat de kans niet ontglippen om iets wat blijvend is als probleem aan

de kaak te stellen.

De veiligheid van de voetgangers meer speciaal de 65-plussers in deze stad.

In september een heerlijke laat zomerperiode is ons iemand heengegaan,

amper een kleine voetnoot in het nieuws.

Hij kwam terug van zijn dagelijkse of quasi, dagtaak.

En…. hij deed dit niet om zichzelf of zijn gezin te onderhouden. Neen.

Hij deed dit werk vrijwillig in De Regenboog dienstencentrum van de stad.

Marc deed dit al jaren en ondanks de papierwinkel die er mee gepaard gaat.

Zijn wek in de receptie en later als begeleider Nederlands om burgers van

vreemde origine te helpen integreren en meer in onze samenleving. Een niet

te onderschatten taak die vaak onderschat wordt.

Marc heeft ons verlaten aangereden op een zebrapad aan de Krijgslaan

waar auto’s voorbijsnorren met andere prioriteiten dan op de argeloze

voetgangers te letten.

Die bescherming krijgen we te weinig en er moet iets aangedaan worden.

Marc had een ziekte overwonnen en had vrienden zoals Christa die de

Zuidpoort ook zeer goed kent en was terug de oude.

Het heeft niet mogen zijn.

Zoals in oude studenten liederen. Wat is de moraal van dit verhaal?

Dringend onze voetgangers beveiligen door signalen bv zodat de zwakke

voetgangers beschermd worden en niet alleen de fietsers.

Dit vergt van ons allen ook discipline: oversteken op plaatsen waar het

aangeduid is.

Hier gebeurt dit ook te weinig, mijn persoonlijke ervaring in de States was

anders. Niet op witte strepen oversteken is een non starter, “don’t do that

man or they will put you in jail” zei een voorbijganger mij toen ik dit in Dallas

probeerde. En ook hier komen we op beleidsmensen terug.

Dit woord komt van leiden!

Laat ons niet lijden omdat jullie dit te weinig doen.

Marc je blijft in onze herinnering.

Marc Lammens
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Twee keer een Schepen op bezoek

ASTRID DE BRUCKER (SP.A)
Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar Groen

Op 15 juli kwamen beleidsmakers, waaronder schepen Astrid De

Bruycker, luisteren naar wat wij belangrijk vinden bij goede

beleidsparticipatie met IEDEREEN.

– Ervaringen werden versnipperd, euh ‘meegenomen’.

– We probeerden in iemand anders schoenen te doen staan.

– Legden een puzzel van het schepencollege waar de schepen in

ontbrak en de schepen stond een seconde met een mond vol

tanden toen we haar een vraag stelden waar ze zich niet had

kunnen op voorbereiden.

De schepen kwam er ook de 5 krachtlijnen van haar beleidsnota

aftoetsen. Daar waren gelukkig heel veel overeenkomsten met hoe

wij het zien!

Als afsluiter ontving iedereen een proefdruk van onze Beste

Burger met ons recept dat we graag delen.

In oktober zien we elkaar terug om wat dieper te graven in het

ontwerp van de beleidsnota beleidsparticipatie. We kijken er naar

uit!
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RUDY CODDENS (SP.A)
Schepen van Sociaal beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid
en Financiën

Dinsdag één september kwam schepen van armoedebestrijding Rudy Coddens zijn plan

voorstellen.

Waar het over ging? Een overzicht vind je hier:
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Armoede, pil of plant?
Alle regeringen zijn op zoek naar een middel

tegen COVID 19. De wetenschap en de

farma-industrie, zoals Johnson en Johnson,

zoeken hun heil in een vaccin.

Maar in eerdere edities hebben we het gehad

over het belang van de biodiversiteit en de

traditionele wetenschap voor planten.

Vele medicijnen zijn derivaten van planten. De

actieve component wordt geisoleerd en in

pilvorm verkocht, b.v. als aspirine.

Welnu, in Madagascar zijn

geavanceerde studies verricht naar het

gebruik van hun “biologisch erfgoed”

ter bestrijding van malaria en SARS.

Het kon dan ook niet uitblijven van

een remedie tegen COVID 19.

En jawel, hier komt de president van

Madagascar op de proppen met een plant die

in theevorm in te nemen valt tegen corona.

En daarmee is de polemiek gediend: de plant of

de pil?

Met andere woorden, het vrije gebruik van het

plantenrijk of de belangen van de Westerse

industrie. Talrijk zijn de voorbeelden waar de

farmaindustrie met de traditionele wetenschap

is gaan lopen. Zal Afrika het deze keer over zich

heen laten gaan?

De actieve component is ARTEMISININ en wordt

gebruikt in anti-malariamedicijnen.

En hier komt de kat op de koord. Als de plant

even actief is of als remedie werkt, is het een

gratis middel of een multi-miljardenbusiness.

Afrika deelt de kennis op grote schaal en

Senegal erkent het medicijn tegen COVID 19.

Terwijl China en USA elkaar van spionage

beschuldigen, hopen verschillende Afrikaanse

landen door intense samenwerking een

Afrikaans antwoord te vinden op een

gezondheidscrisis. Frankrijk heeft het kruid al

verboden en de westerse wereld zal wel volgen.

Intussen onderzoekt diezelfde wereld

met haast het spoor van Madagascar!

De vraag naar het kruid stijgt en de

prijs dus ook.

De traditionele geneeskunde wint

alsmaar terrein. Zo is de Chinese

traditionele geneeskunde erkend door

de WHO…..

Valt dus te bezien of Afrika een goedkope, eigen

oplossing vond voor de coronacrisis, of dat het

een presidentiële zet was in het ongewisse.

Hoe het ook zij, ARTEMISININ is op de markt als

antimalariapil.

Zullen we die snel op de lijst van medicijnen

zien komen die niet meer vrij te kopen zijn?

Andere anti-malariapillen zijn al

gerantsoeneerd om COVID-19 patiënten te

behandelen…….

Zal het David tegen Goliath zijn?

Ivo Baekelmans

ZAL HET

DAVID

TEGEN

GOLIATH

ZIJN?



Marlies

Dag Zuidpoorters,

Wat heb ik jullie gemist in het voorbije jaar!

Wat zeggen ze over de eerste maanden met

een kleine baby?

De dagen zijn lang maar de jaren gaan snel.

Ik kan dit enkel maar beamen.

Ondertussen is Runar al een vrolijk meneertje

van 6 maanden.

Ik heb enorm genoten van de tijd die ik met

hem de laatste maanden kon doorbrengen.

Maar ik ben ook blij om terug tussen "de grote

mensen" te kunnen zijn. Al is het dan van op

afstand, met maskers en liters ontsmettingsgel.

Onze levens zien er ondertussen helemaal

anders uit.

Mijn gezinsuitbreiding was niet de enige grote

verandering van de laatste maanden.

Corona heeft zeker en vast al jullie levens

veranderd.

Ook in De Zuidpoort is er veel moeten

veranderen.

Veel activiteit kunnen niet doorgaan, plannen

veranderen snel, geen gezellig

samenzijn met een groep…

De toekomst is nog onzeker.

We weten niet goed wat er zal komen.

Maar wat we wel weten is dat De Zuidpoort

zich voor de volle 100 % inzet om alles te doen

wat we kunnen en mogen.

Ik kijk er naar uit om jullie weer te ontmoeten.

En hopelijk kunnen we binnenkort een tas koffie

drinken.

Groetjes Marlies
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Jotte

Hallo,

Drie maart was een erg speciale dag voor me.

Toen startte ik in De Zuidpoort. Dit was een

dinsdag, de start van een hevige periode om op

zijn minst te zeggen. Op die dag kon ik

onmogelijk raden wat er allemaal ging

gebeuren in het komende jaar. Ik heb alvast

ontzettend genoten van mijn tijd hier.

De open ontmoeting, was één van de

activiteiten die ik mocht ondersteunen. En al

ging het niet altijd als gedacht, ik vond dit zalig

om te doen! Telkens als ik voor jullie stond om

galgje, bingo of kubb te spelen, was het

genieten. De gezonde competitie, de

concentratie en het plezier dat samen ging met

de activiteiten zorgden er voor dat de dinsdag

een dag was om naar uit te kijken. Bij deze wil

ik jullie dan ook allemaal heel hard bedanken

dat jullie mij de kans hebben gegeven om dit te

doen. Ik voelde me erg snel aanvaard door de

groep en had er hierdoor nooit een probleem

mee om voor jullie te staan.

Ik heb de mensen achter De Zuidpoort leren

kennen. Ik heb gezien dat armoede ontzettend

veel gezichten kan hebben. Ik heb gezien

hoeveel veerkracht mensen in armoede hebben

en hoeveel creativiteit er in elk van hen zit.

Kortom, ik heb hier ontzettend veel gezien en

geleerd.

En om deze tekst persoonlijk af te sluiten doen

we het op zijn West-Vlaams: Od udder vree wel

en wit dak junder gèrn èn hé (Vertaling: Hou

jullie goed en weet dat ik jullie graag zie hé).

Jotte
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JOTTE’S ZUIDPOORTLOOP
Benieuwd wat Jotte allemaal heeft gedaan de afgelopen maanden? Ontdek het hier in het

Jotte-bord!

BENODIGDHEDEN
- 1 dobbelsteen

- Pionnetjes naar gelang hoeveel deelnemers er zijn. Gebruik wat je vindt in huis of omgeving: een

tandenstoker, een centje, een noot...

UITLEG
Alle deelnemers zetten hun pionnetje op het startvakje. Elk om de beurt gooi je met de dobbelsteen.

De persoon die het hoogste getal heeft mag starten.

De persoon die start, rolt de dobbelsteen en gaat de vakjes vooruit die hij gerold heeft. Als je op een

foto of tekening staat hoef je niets te doen. Sta je op een vakje met tekst, doe dan wat de tekst zegt.

De deelnemers doen dit elk om de beurt.

De eerste persoon die op het einde is, is gewonnen.

UITLEG BIJ DE FOTO’S EN TEKENINGEN (IN VOLGORDE)

1. Start: op 3 maart ben ik gestart in De Zuidpoort;

2. Op 7 maart deed ik mijn eerste parlement;

3. Op 12 maart deed ik mijn eerste open ontmoeting alleen;

4. Op 6 april maakte ik de “selfie challenge”;

5. Op 22 april deelden we ontbijtpakketten uit voor de vrijwilligers;

6. Op 23 april zijn we gestart met het tuinuurtje;

7. Op 16 juni startte de ‘nieuwe’ open ontmoeting;

8. Op 22 juni was er mijn eerste vrijwilligersoverleg;

9. Op 23 juni begeleide ik voor het eerst een activiteit op de open ontmoeting;

10. Op 24 juni was er de start van de zadenkits;

11. Op 6 augustus werd de tent klaargezet in De Zuidpoort;

12. Op 27 augustus heb ik voor het eerst een vergadering alleen begeleid;

13. Op 23 september hebben we er voor gezorgd dat De Zuidpoort klaar is voor de winter.
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De voorbije parlementen
In juli, september en oktober kwamen we opnieuw samen in het parlement!

Voor wie er niet bij was of een kleine terugblik wil, zoomen we hier nog even in op enkele van de

agendapunten.

ZATERDAG 11 JULI
We blikten terug op de maanden maart, april, mei, juni: welke

ervaringen had iedereen tijdens de lockdown? We wisselden uit,

zowel goede als slechte ervaringen.

We keken ook vooruit… Op het moment van dit eerste parlement

hadden we drie keer een open ontmoeting georganiseerd. Die

zag en ziet er anders uit dan de open ontmoetingen die voor 13

maart doorgingen. We evalueerden met wie aanwezig was en

bouwden samen aan een aangenamere vorm van de Open

Ontmoeting.

ZATERDAG 5 SEPTEMBER
Sinds enkele maanden maakt Steven duidelijke overzichten

van de coronaregels. We bekeken op het parlement wie

deze kent, voor wie deze van pas komen, wat hier goed aan

is en waar zeker op moet gelet worden. We bekeken ook via

welke andere kanalen communicatie over corona wordt

bekend gemaakt.

17 oktober lag toen nog in de toekomst. We namen het

jaarthema ‘inkomen en onderbescherming’ onder de loep

en wisselden hier ervaringen over uit. Deze werden gebruikt

om de beleidsaanbevelingen te schrijven van 17 oktober.

We keerden snel terug naar 2002 om uiteindelijk de

komende activiteiten bekend te maken.
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ZATERDAG 3 OKTOBER
Er kwam iemand van PANO op bezoek om te

luisteren naar onze ervaring rond het horen /

vinden van verkeerde informatie over corona.

Daarna bleven we in de televisiesfeer en

speelden De slimste mens der Zuidpoort.

We schreven kerstkaarten en deelden hoe

ieders ideale kerstavond zou zijn. We hoorden

veel mooie verhalen en wensen.

Er werd nagedacht over manieren om een Zuidpoort kerstavond in coronakleedje te steken. Geen

gemakkelijke opgave!

An kwam Blinkout voorstellen: een “huis in de Vlaanderenstraat”, dat RUST brengt in de stad.

Mensen die het hoofd vol hebben, kunnen er stilte en rust vinden… en dingen op een rijtje zetten. 12

oktober gingen we er een kijkje nemen. Heb je het gemist? Laat het ons weten als je meer info wil of

pik een folder op in De Zuidpoort of ga in langs bij Blinkout: Vlaanderenstraat 53, 9000 Gent.
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Uitstappen van het pretloket
Pretloket organiseerde de afgelopen maanden 3 fijne uitstappen.

Hieronder enkele ervaringen en foto’s.

UITSTAP BOOTTOCHT - DONDERDAG 23 JULI
Het was heel fijn elkaar na lange tijd nog eens terug te zien. Bootje

varen geeft rust en dat kon ik wel gebruiken. Ik deed die bepaalde

lange rit voor de eerste keer en ik vond het heel interessant. Het

verruimde mijn blik op onze mooie stad. Bedank voor de

organisatie. Annemie

Ik heb een prettige herinnering aan de boottocht, alweer een tijd

geleden nu. Op dat moment was De Zuidpoort nog niet open voor

veel vertrouwde activiteiten: Zo leek het kookatelier al eeuwen

geleden.Ik had nog maar enkele mensen teruggezien tijdens een

open ontmoeting. Ik vond het spannend: gaan de mensen echt wel

komen? Ik was nog wat te vroeg en zag ze druppelsgewijs

aankomen. Ook mensen die ik lange tijd niet zag.

Dat op zich vervulde me al met oprechte vreugde! Ik vroeg me af: zien we dat wel van

elkaar, zo met een masker op? Maar toch kon je het voelen: dit was de max! Het was

warm, maar op het water is het nooit echt te warm. We zaten knus samen op het bootje,

voelden de beweging van het water, hoorden de motor. De stem van de gids was

aangenaam, of we nu luisterden en alles verstonden of niet. Een haven is een verbinding

van onze stad met de wereld, vroeger en nu, en dat kon je gewoon ervaren op deze

boottocht. Jammer dat niet iedereen in de beste positie zat om alles te zien: als je

achteraan zat en een groter persoon zat net voor je, had je pech…

Sabine
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UITSTAP CIRCUS - ZATERDAG 26 SEPTEMBER
Heerlijk om eindelijk nog eens zo te lachen!

UITSTAP OOSTENDE - ZATERDAG 24 OKTOBER
Mee met de groep op stap, niets is mooier dan anders op men ééntje helemaal alleen… Ook tijdens

deze donkere dagen was het leuk maar naar de zee te gaan. Had er echt naar uitgekeken en was

letterlijk en figuurlijk uitgewaait,

groetjes Patricia!
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Met Michel De Beer

Bij de geboorte van de

Zuidpoort stonden er mensen

van allerlei slag aan de wieg.

Een van hen was

pastoor-leraar Michel De

Beer. Hij was een van de

allereerste grondleggers en

moet dan ook zijn plaats in

deze rubriek krijgen.

De Zuidpoort heeft stilaan een

respectabele leeftijd, Michel. Wanneer is dit

begonnen? Kan je er een jaartal op plakken?

1992. Ik was toen pastoor-deken van Gent-Zuid

en in mijn pastorij belden er regelmatig

“schooiers” aan, mensen die om voedsel

kwamen bedelen. Dit zette mij, en ook anderen,

aan het denken. Hoe kwamen die mensen in

zo’n situatie terecht? Wat was hun achtergrond?

Wij beseften dat onze kijk onvolledig was, dat er

geen simpele verklaring voor hun

armoedesituatie bestond. We kwamen

regelmatig bijeen om van gedachten te

wisselen en plannen te smeden.

Hadden jullie een lokaal?

Dat kwam later. We kwamen enige tijd bijeen in

het Kuk, de toenmalige universitaire parochie.

Maar daar bleek de drempel te hoog. Na enig

zoeken konden we een leegstaand volkscafé

opknappen op de hoek van de

Ottergemsesteenweg en de

Bommelstraat. Daar voelde

iedereen zich thuis en dit

bleef ook enkele jaren onze

stek.

Volgden jullie een vast

programma?

De dinsdagmorgen hielden we

ons kookatelier, waar we lekker en

tegelijk zuinig leerden koken. Enkele dames en

een heer maakten en maken zich daar zeer

verdienstelijk. Andere ontmoetingen gebeurden

op donderdagnamiddag en zaterdagmorgen.

Geleidelijk aan vonden mensen met

armoedeproblemen de weg naar ons. Maar

niet iedereen leefde in armoede. De bedoeling

van de Zuidpoort is juist dat mensen met en

zonder de armoedeproblematiek elkaar vinden

en van elkaar leren en elkaar versterken.

Bleven jullie altijd in Gent?

Nee, vanaf het eerste jaar trokken we in de

vakantie naar Everbeek, een stemmig dorp in

het zuiden van onze provincie. We kregen daar

onderdak in een verlaten home. Alles was er

voorhanden om er een prettig zomerkamp te

houden. Iedereen stak er de armen uit de

mouwen. Als een groep mensen enkele dagen

HOE KWAMEN DIE MENSEN IN ZO’N SITUATIE TERECHT? WAT WAS HUN

ACHTERGROND? WIJ BESEFTEN DAT ONZE KIJK ONVOLLEDIG WAS, DAT ER GEEN

SIMPELE VERKLARING VOOR HUN ARMOEDESITUATIE BESTOND.
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dicht bijeenzit, komen er wel eens wrijvingen

voor, maar we koesteren toch warme

herinneringen aan die deugddoende dagen.

Die vereniging moest toch een wettelijk kader

krijgen? En trokken jullie beroepskrachten

aan?

Ja hoor (en dit twee maal). De Zuidpoort werd

helemaal in het begin een heuse VZW. Met

uiteraard een voorzitter. En wij beseften zeer

goed dat ons goedbedoelde amateurisme niet

volstond. Met o.a. Sabine Burgelman, sociaal

assistente met een breed netwerk en dito

ervaring, zette onze vereniging definitief de stap

naar een meer professionele aanpak.

Er zijn intussen verscheidene voorzitters de

revue gepasseerd: Ikzelf, Patrick Bourgognie,

Diederik Janssens, Jan Verdée. Elk deed dit op

zijn manier, volgens zijn persoonlijkheid. Vooral

Diederik toonde zich bijzonder gedreven. Hij

aarzelde niet de politiek aan te spreken en

haalde de eerste, broodnodige, subdidies

binnen. Een prestatie!

Van vruchtbare roots naar breed

uitwaaierende takken, van een cafeetje naar

een heus huis met een grote tuin, de Zuidpoort

heeft al een lange weg afgelegd.

Iets zou ik nog vergeten, de eerste maanden al

begonnen we te werken aan de Echo, ons

lijfblad, waarin velen hun ideeën en

verzuchtingen kwijt kunnen.

Bedankt om ons eraan te herinneren, en voor

dit interview.

Roland Huybrecht
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* Inschrijven voor de vilt-workshop kan vanaf dinsdag 5 januari

Dinsdag 5 januari
10u00 - 14u00: Onthaalmoment
14u00 - 16u00 Samen op wandel

Woensdag 6 januari
10u00 - 16u00: Onthaalmoment

Dinsdag 12 januari
10u00 - 14u00: Onthaalmoment
14u00 - 16u00 Samen op wandel

Woensdag 13 januari
10u00 - 16u00: Onthaalmoment

Viltworkshop*
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Lia, een van onze keukenkoninginnen, heeft weer eens een idee voor een lekker hapje, een

Poortdelicatesse.

Wrap met ei en witloof
Ingrediënten voor 4 personen:

4 tortilla's of wraps

80g kaas, in blokjes gesneden

2 stronken witloof, fijngesneden

100g veldsla

4 eieren, hardgekookt

wat mosterddressing

peper & zout

Handvol noten, in stukken gehakt

Hoe bereid je dit?
Kook de eieren hard en laat ze afkoelen.

Snij het witloof fijn, de kaas in blokjes en vermeng dit met elkaar.

Was de veldsla en vermeng met het witloof, samen met de fijngesneden noten.

Breng op smaak met de dressing en de kruiden.

Verdeel de in partjes gesneden eieren.

Warm de tortilla's op, leg er de groenten op. Rol op.

Smakelijk!
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Dit bericht plukten wij van het Internet. De dichter heeft gemoedswisselingen op papier gezet.

Wisselingen die wij allemaal wel eens meemaken. Als individu en als vereniging. Als Zuidpoort.

Pluk de dag
Je hebt dagen van zonlicht,
en dagen van kou,
en andere dan blijft,
het maar gieten.
Je hebt dagen, dan is heel,
de lucht hemelsblauw,
ook dagen, zijn er,
om te schieten.
Je hebt dagen dan denk je:
wat moet ik er mee?
En dagen, dat alles wil lukken.
En komt er zo'n dag,
dan: van hatsikiedee,
wacht dan niet en
ga hem gauw plukken.
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Redactie voor deze Echo Roland, Koen, Ivo, Marlies, Jotte, Michel, Valerie, Steven, Lia, Marc, de deelnemers

aan het pretloket Eindredactie Roland Huybrecht, 09/220 25 08 Vormgeving Valentin Demil

Verantwoordelijke uitgever Jan Verdée, Rerum-Novarumplein 25, 9000 Gent.

Wil u meer inlichtingen over De Zuidpoort?

E-mail: info@dezuidpoortgent.be

Welkom op woensdag tussen 10u00 en 16u00: Rerum Novarumplein 25, 9000 Gent

Tel.: 09 245 09 05 of 0478/52.92.78

ECHO is een 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.
Stort je gift op het rekeningnummer 652-4803804-58 van Netwerk

Tegen Armoede.
Mededeling: De Zuidpoort.

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

Gelukkig nieuwjaar!
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