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VOORWOORD
Dag Jan

Ahoi Zuidpoorters!

Bij deze zwaai ik, Jan, jullie uit als voorzitter maar het is zeker geen
vaarwel.
Het waren zes superboeiende jaren. Het schip van De Zuidpoort heeft
dan ook heel wat woelige wateren bevaren.

Ik voelde me van bij de start ondersteund door een erg betrokken en
sterke raad van bestuur. We maakten de goede beslissing dat ook
mensen in armoede het schip mee konden besturen.

Bij de start van mijn voorzitterschap in 2015 botste De Zuidpoort echter
tegen haar limieten. Dat moeilijke jaar maakte erg duidelijk dat er te veel
werk op de plank lag voor slechts één betaalde kracht. Dit deed de raad
van bestuur beslissen om extra medewerkers aan te werven ondanks de
beperkte subsidies. De redenering was dat een nieuwe aanwerving onze
schatkist kon spijzen en opportuniteiten met zich mee zou brengen voor
De Zuidpoort.
We brachten daarnaast samen met alle Zuidpoorters een
meerjarenplan in kaart. Dat gaf duidelijk aan welke koers ons schip zou
gaan varen met de drie grote doelstellingen: thuis-strijd-samen.

Dankzij deze beslissingen kregen we wind in de zeilen, waardoor we
vaart konden maken. De Zuidpoort heeft zich in de daaropvolgende
jaren heel sterk in de kijker gezet met o.a. onze vormgeving, een
studiedag en een vormingsaanbod over de Stressweg. We haalden zelfs
in 2019 de Federale Prijs Armoedebestrijding.

En dan kwam in 2020 plots die vreselijke storm opzetten. Het was een
moeilijk jaar, ook voor De Zuidpoort en de Zuidpoorters. Tegelijkertijd
zijn de sterktes van onze kleine vereniging meer dan ooit boven water
gekomen. We zijn een bijzonder wendbaar schip dat in staat is om op
een dergelijke plotse schok een antwoord te bieden dankzij de
ongelooflijke creativiteit van de bemanning. Veel aandacht ging naar
toegankelijke communicatie. Dat is allesbehalve onopgemerkt gebleven.
Tal van organisaties, lokale, Vlaamse en federale overheden zijn met
ons materiaal aan de slag gegaan. Het is ongelooflijk om te zien hoe we
als kleine organisatie toch zo’n sterke impact kunnen hebben. Ik ben dan
ook bijzonder trots dat ik ook nog in dat laatste jaar voorzitter mocht
zijn van zo’n prachtige vereniging.

Jan
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Dag An

Intussen is het al maart 2021 geworden.
Jan heeft als kapitein zijn pet en zijn stuur aan mij overgedragen: An. Ik
mag - als nieuwe voorzitter - De Zuidpoort mee helpen besturen. Het is
inderdaad een zeer avontuurlijk schip.
Bedankt Jan, dat je zo goed zorg hebt gedragen voor De Zuidpoort in de
voorbije jaren!

De reis gaat verder, we houden de koers aan, want het is duidelijk dat De
Zuidpoort voor veel mensen een thuis wil kunnen zijn. Maar ook dat we
- samen met anderen - de armoede en uitsluiting in de samenleving
willen bestrijden. Een samenleving die niemand achterlaat,
dat is onze bestemming!

Ik hoop op betere tijden, zonder corona… zodat we elkaar in De
Zuidpoort kunnen ontmoeten.
Hopelijk kunnen we binnenkort weer met z’n allen gezellig samen zijn.
Want ook dat kunnen we ook erg goed in normale tijden! Om onzen
Bart* te citeren:

De Zuidpoort danst op en neer
Ze gaat dwars door de woeste orkaan.
En de huilende wind gaat weer wild tekeer
Maar De Zuidpoort zal nooit vergaan.

We werpen de netten van 's morgens tot 's avonds
Een magere vangst, maar je werkt als een beest.
Nog twee dagen, dan de veilige haven
Dan gaan we aan wal en vieren we feest!

An

*Bedoeld is natuurlijk Bart Kaël, met de Marielouise, zijn prachtige loflied
op de Noordzeevisserij.
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ACTUEEL

Week van de vrijwilliger
Van 27 februari tot en met 6 maart was het de week van de

vrijwilliger. En laat ons eerlijk zijn. Je wereld bloeit open dankzij

vrijwilligerswerk, maar dankzij fantastische vrijwilligers kan De

Zuidpoort bloeien.

We kunnen het niet genoeg zeggen:merci aan onze 44
enthousiaste vrijwilligers!

Steven, Marlies en Valerie
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Blinkout
EEN RUIMTE VOOR VERSTILLING MIDDEN IN DE STAD

Interview en tekst: Sil Popelier en Karen De Buck

Foto: Karen De Buck

BlinkOut heeft een BlinkHuis in Gent waar mensen even

rust of een luisterend oor kunnen vinden. Dit huis doet

mensen nadenken over hoe het voelt om geen plaats te

vinden in onze samenleving, om nergens in te passen.

BlinkOut zet in op zachte kracht om onzichtbare

drempels te slopen en wil psychische kwetsbaarheid uit

het verdomhoekje halen.

Dit doet BlinkOut door een prikkelarme ruimte,

de stiltekamer, open te stellen voor het publiek

en door een luisterend oor te bieden in de

luisterkamer. Bedrijven kunnen er een

prikkelarme werkplek huren en wie op zoek is

naar werk kan er terecht bij het ‘kLink Traject.

In dit interview belichten we de stilte- en de

luisterkamer. An Dours, een van de

initiatiefnemers van dit huis, ontving ons op 14

oktober en was een heel interview lang haar

excentrieke zelf...

DE STILTEKAMER
Waarom kan de stiltekamer een extra buffer

zijn tegen onze hectische samenleving?

An: “Ja, fijne vraag! (denkt na) Het

belangrijkste is dat we hier geen gesprek van

iemand verwachten. Soms zijn mensen

gewoonweg over hun toeren en willen ze tot

rust komen, maar moeten ze uitleggen waarom

ze even alleen willen zijn. In de stiltekamer

verwachten we geen uitleg. Mensen hoeven er

niks te zeggen, want dat is er ook niet de

bedoeling. Wij vragen mensen, die helemaal

overprikkeld de stiltekamer opzoeken, niet

waarom ze hier komen.

Dat is één ding, waarom wij vinden dat er meer

publieke stiltekamers zouden moeten zijn.

Maar ook: hoeveel prikkels wij overdag

verwerken is in de laatste twintig jaar meer dan

verdubbeld: door de toename of wildgroei van

allerlei computerschermen van pc’s, gsm’s en

smartphones, storende geluiden en reclame op

straat. Er zijn nu veel meer geluiden, beelden en

signalen die we bovenop onze eigen emoties te

verwerken hebben.

In de stiltekamer gebruiken we geen felle

kleuren, maar houttinten en rustige kleuren. Je

zult er geen kleefbriefjes aan de muur vinden en

zelfs geen tekening met een felle kleur. Onze

bloempotten stellen we symmetrisch op: dus,

een groene bloempot, een bruine en dan weer

een groene, enz. Dit geeft onze ogen rust, puur

visueel. Bovendien worden prikkels van buitenaf

gedempt. Je hoort wel geluiden, hé, want we

zitten hier midden in de stad; maar je hoort op

de voorgrond geen scherpe geluiden zoals

muziek, gebel of gerinkel.

Dit zorgt voor meer rust om je gedachten en

gevoelens te ordenen. Zo komt meer ruimte vrij

An Dours was een heel interview

lang haar excentrieke zelf...
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om de echte shit te verwerken. Daarom kan de

stiltekamer een buffer zijn.”.

Hoe zijn jullie op het idee gekomen om dit huis

in te richten?

An: “We zijn begonnen als een samenwerking

van een collega en mezelf met de Vlaamse

Vereniging Autisme. Ondertussen werkt geen

van ons nog bij die organisatie, maar toen is

wel het principe van de stiltekamer ontstaan.

Een rondvraag bij mensen met autisme die

thuis of in hun vereniging een stille ruimte

hebben, bracht ons op het idee. Nadien hebben

we hun expertise toegepast bij de inrichting van

dit huis en van de stiltekamer. Gaandeweg

kregen we in de gaten dat veel deelnemers van

onze workshops tevreden waren over de

stiltekamer, waar ze even konden uitblazen. De

meeste deelnemers waren helemaal niet

vertrouwd met autisme. Dit was nu juist onze

opzet: een rustige, prikkelarme ruimte bieden,

niet alleen voor mensen met autisme, maar

voor iedereen die rust nodig heeft!”

DE LUISTERKAMER
Er bestaan al heel wat psychologische diensten,

zoals het Centrum Algemeen Welzijn, het

Jongeren Advies Centrum, het Centrum

Geestelijke Gezondheidszorg, enz. Wat is dan

precies het verschil tussen een gesprek met een

psycholoog en een gesprek in de luisterkamer?

An (zucht): “Als ik het op mijn stoutste manier

probeer te zeggen: wij willen écht niet

oplossingsgericht zijn. Wij zijn geen

hulpverleners. Een gesprek in de luisterkamer is

een gesprek van mens tot mens:

‘Hoe gaat het met jou?

– Ooh, ‘k heb een baaldag!

Aah, jij ook! ‘k Heb soms ook zo’n dagen.

Hoe ziet een baaldag er bij jou uit?

– Aah! Bij mij helpt het al om mijn huis te

stofzuigen.

Oehw, daar moet ik niet...!’

Bij ons gaat het er juist om níet geholpen te

moeten worden! Een vrijwilliger zei eens – en ik

vond dat heel mooi gezegd: ‘Je hoeft hier je

kwetsbaarheid niet uit te leggen; je mag hier

gewoon kwetsbaar zijn. Je hoeft geen oplossing

te vinden voor wat misloopt; het mag gewoon

eens mis zijn. Ze vragen je hier niet uit, maar

als je zelf iets wil delen, dan mag je dat ook

altijd!’ En ik denk dat dit het verschil is met

andere plekken waar mensen op hun verhaal

kunnen komen: bij ons gaat het om het gesprek

en het te kunnen delen. Het gaat niet om de

oplossing of om een stap verder te kunnen

zetten.”

Maar als iemand komt met een noodvraag,

dan verwijzen jullie wel door?

An: “We proberen hulpvragers altijd intern te

helpen. Hier zijn altijd wel een paar coaches of

bezoekers in huis die een antwoord kunnen

bieden. Als we die niet in huis hebben, dan

verwijzen we uiteraard door! We merken – tot

onze verbazing – dat mensen vaak al een heel

parcours hebben afgelegd bij allerlei diensten.

Ze zijn al met heel wat hulpverleners gaan

praten en daarom willen ze eens met iemand

praten die geen tips en advies geeft, maar die

zich gewoonweg in hun situatie inleeft zonder te
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oordelen of iets te willen oplossen. Wij vinden

namelijk dat mensen niet moeten genezen voor

ze mogen meespelen, euhm (verbetert zich),

mogen meedoen. Doe maar mee; genezen

doen we morgen wel!

Kom er gerust bij; voel je hier welkom!”

Welke tips zou je geven aan onze lezers uit de

rest van Vlaanderen? Waar kunnen

zij terecht?

An: “In Vlaanderen zijn er een aantal

inloophuizen en plekken waar je terechtkan. Ik

zou bijna willen zeggen: heb nog even geduld,

want de komende vijf jaar gaan wij echt

proberen om ook op andere plekken in

Vlaanderen stilteplekken en –huizen te vinden

(of te creëren, n.v.t.). Maar ik denk dat er al

veel inloophuizen en verenigingen bestaan,

waar aandacht is voor verstilling en verdieping.

En deze tip wil ik zeker nog meegeven: durf het

te zeggen! Nu kan ik zeggen: ‘Ik doe een beetje

raar, hé!’. Als ik dat zeg of als ik uit mijn

krammen schiet op het werk, dan weten de

mensen: ‘An had een momentje...’. Daar kijken

ze niet meer van op! Tegenwoordig wordt er

nog te vaak verwacht van mensen dat ze zich

aanpassen, dat ze zich beheersen of zich

ergens inpassen. Ik droom van een wereld waar

dit omgekeerd is, waar elke vereniging de

denkoefening maakt: ‘Waarom zitten hier

zoveel normale mensen? Waarom missen we

mensen met een kwetsbaarheid? Waarom

betrekken we hen er niet meer bij? Wat doen

wíj verkeerd waardoor we hén niet bereiken?’.”

Dankjewel, An: je hebt, geloof ik, al onze

vragen beantwoord en zo hebben we nu een

goede kijk op BlinkOut!

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

Wil je meer te weten komen of An Dours aan het werk zien in een van haar

knotsgekke video’s, surf dan als de bliksem naar: https://blinkout.be/
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Iedereen geteld
TELLING GENTSE DAK- EN THUISLOZEN

“Onder het motto ‘Iedereen telt mee’ telde de Stad

Gent op 29 en 30 oktober 2020 alle dak- en

thuislozen in de stad. De resultaten van die eerste,

grote telling zijn bekend: Gent telt 1.873 dak- en

thuislozen. Het onderzoek moet het beleid de

komende jaren nog beter afstemmen op de noden.”

We delen op de volgende pagina’s de infographics van de resultaten. Lees je graag het volledige

artikel? Via volgende link geraak je er: http://bit.ly/3tzSMoO.

Komt dit als een verrassing? Voor de mensen actief in het werkveld alvast niet. Kruip eventjes mee

in het hoofd van één van de hulpverleners voor wie deze resultaten niet uit de lucht kwamen

gevallen.

Opnieuw zijn er harde cijfers. Cijfers die alles en iedereen doen steigeren. De bevoegde Vlaamse en

Federale politici zullen verbouwereerd zijn. De oppositie zal woedend zijn en om uitleg vragen. Het

zal vooral weer mooie beelden en soundbites opleveren, voor een nieuwscyclus. De enige die niet

schrikken over deze resultaten zijn de mensen die actief zijn binnen de dak- en thuisloosheidssector.
We zijn namelijk al jaren aan de alarmbel aan het trekken. Mensen met onbehandelde

psychiatrische ziektebeelden zoals bv zware psychoses delen de nachtopvang met moeders

vergezeld door hun kinderen. De volgende dag delen ze de wachtzaal in het onthaal van CAW of

OCMW waar ze de boodschap krijgen. "We weten het en vinden het verschrikkelijk maar de

wachtlijsten zijn héél lang. Zowel voor de opvangcentra als de sociale huisvesting. Ga aub naar het

inloopcentrum waar je je wat kan verwarmen en gratis maaltijden kan krijgen"

Op de vragen "waarom" en "hoe komt dat" moeten we ons cliënten het antwoord schuldig blijven.

Misschien zou het te makkelijk zijn om te zeggen dat er iemand in Brussel besliste dat

vermaatschappelijking van de zorg nu de nieuwe mode is. Dat er onder het mom van een

gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om voor de kwetsbaren te zorgen eigenlijk vooral

bespaard is. Om dan de kaart van het individualistisch schuldmodel te trekken en te zeggen "ja,

maar wat heb jij allemaal uitgestoken om in die situatie terecht te komen?". Wanneer een student

op een examen een maatschappelijk structureel probleem op individueel niveau probeert op te

lossen, zal die te horen krijgen dat er toch een serieuze fout in die redenering zit en dat de student in

augustus mag terugkomen. Gebuisd.

Zo ook is het Vlaams Armoedebeleid gebuisd. Vierkant GEBUISD.

Een hulpverlener

Beeld: hln.be
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God ziet U

God ziet U, hier vloekt men niet.

Ja, dat was dit fameuze kader dat, zoals ik me

herinner, bij vele mensen in de kamer hing.

Dit is niet specifiek christelijk want het komt ook

in andere godsdiensten zoals het hindoeïsme

voor.

Nu echter is het ouderwets nee want God moet

vervangen worden door Zuckerberg, Facebook.

En soms denk ik dat Zuckerberg meer ziet dan

God.

Boer Bavo kneep de katjes in het donker. Zo kon

hij het oog vermijden, maar ik niet.

Ik heb het aan de lijve ondervonden. Een echt

beleefd verhaal!

Ik heb een telefoonabonnement bij LYCA omdat

die de meest gunstige was en is om veel naar

het buitenland, het verre incluis, te bellen. Dat

heb ik nu al 11 jaar en niet alleen in België.

Voor enkele weken ging ik mijn chipkaartje

verlengen bij de Nepalees in de Brabantdam

rechtover het

protestants kerkje, dat

nu ook voor culturele

manifestaties wordt

gebruikt.

Enkele dagen in het

weekend bekijk ik met

mijn partner op mijn

smartphone enkele

foto’s van de plaatsen

waar we geweest

waren.

Automatisch komen ook plaatsen erop waar je

geweest bent zonder zelf foto’s te nemen.

Zo verscheen plots een mooie galerij overdekt

met kleine winkeltjes

erin. Hhmmm het was

niet de prinsengalerij

uit Brussel maar wel de

“glazen straat” in Gent!

Hmm die ligt een

tiental meter verder

dan de Lycashop.

Leg het maar uit.

Dit is uiteindelijk maar een humorvolle

anekdote maar… alle info van de centrale

regering tot lokale politie wordt

gecommuniceerd via Facebook.

Alles maar ook alles weet dit anoniem wezen

maar met een face!

Het is zover dat in bepaalde landen het

geblokkeerd wordt of zelfs verboden is. In China

kun je geen Gmail

ontvangen…

Voor enkele dagen heeft

Australië zowaar

gereageerd.

De regering vond het

niet correct dat

Facebook nieuws

overneemt van de

tv-zenders en daarvoor

bovenop nog geld

verdient van

“GOD MOET VERVANGEN

WORDEN DOOR

ZUCKERBERG,

FACEBOOK.

EN SOMS DENK IK DAT

ZUCKERBERG MEER ZIET

DAN GOD.”
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adverteerders.

Reactie van Facebook!!! Ah ah Australië is boos

ik zal Facebook daar gewoon blokkeren! Dus

politie en overheid problemen etc… dus mr Z.

beslist. Dit kan niet!

Gelukkig was er of is er

de persmagnaat

Murdoch die erin

slaagde om Facebook

op de knieën te

krijgen ,momenteel toch

en ze betalen hem iets.

Maar het probleem blijft. Wat doet Facebook ?

Volgende maand start ze een eigen

nieuwskanaal als test in Duitsland, en zo gaat

het altijd verder.

Eén persoon beslist in deze wereld wie aan bod

mag komen of niet. Zo kan ik maar uren verder

schrijven. Wat kunnen we eraan doen?

Individueel; niets behalve het op alle media

aankaarten.

Collectief? Ons land? Te klein. Europa? Te zwak,

een verzameling van gebuisde nationale politici.

(Met een mooi loon uiteraard.)

Wie kan iets doen?

Ik voorspel dat de USA de eerste zullen zijn die

regels zullen opleggen en… ook belastingen

zullen eisen.

Nu gaat alles via belastingparadijzen.

Eén uitzondering: Frankrijk, niet altijd een

voorloper, heeft een taks ingevoerd.

Dus er is nog hoop.

Laat ons allen waakzaam blijven.

Denk maar aan de glazenstraat of vergeet dit

snel?

Marc Lammens

“EÉN PERSOON BESLIST

IN DEZE WERELD WIE

AAN BOD MAG KOMEN

OF NIET.”
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Dag Zuidpoorters!
EEN BRIEF VAN SIL VOOR ALLE BEWONERS VAN NIEUW GENT

Dag Zuidpoorters,

Sinds 17 september vorig jaar woon ik niet meer

in Nieuw-Gent, maar bij Karen in

Sint-Genesius-Rode, of kortweg Rode. Nu ik hier

al een tijdje woon, voel ik me hier meer en meer

thuis en begint Gent die verre stad in de

Vlaanderen te worden. Toch liggen in Gent mijn

roots. De fiere Gentse stede zal ik niet vergeten,

mijn leven lang!

Verhuizen betekent altijd afscheid nemen van

het oude, een beetje sterven en nieuwe moed

vinden om verder te gaan. Zo voelt het voor mij

ook. Daarom wil ik jullie deze brief schrijven.

Vooral omdat ik inderhaast ben moeten

vertrekken en bijna geen tijd had om van

iedereen afscheid te nemen die ik in Gent

gekend heb. Ik heb er tenslotte 37 jaar van mijn

leven doorgebracht.

In Nieuw-Gent heb ik in totaal twaalf jaar

gewoond. Heel wat wijkorganisaties heb ik in

die periode leren kennen: naast de Zuidpoort

ook Campusatelier en Poco Loco. In mei 2015

heeft Yvo me geïntroduceerd op het kookatelier,

waar ik sindsdien op dinsdagvoormiddag een

trouwe gast was. Toen was onze vereniging nog

niet zo lang gevestigd op haar huidige adres

aan het Rerum-Novarumplein.

Ik heb er kennisgemaakt met zo veel

vriendelijke, warme, grappige, soms norse en

vaak lieve mensen… Amai! Hoeveel mensen heb

ik wel niet leren kennen in de Zuidpoort! Ik heb

er ook veel over armoede bijgeleerd. Al heb ik

het zelf niet breed, echte armoede heb ik tot nu

nog niet gekend. Armoede wordt in onze

samenleving vaak als een marginaal

verschijnsel afgedaan. Maar terwijl ik naar de

Zuidpoort ging, kreeg armoede voor mij

geleidelijk aan een gezicht.

Hét hoogtepunt dat ik met de Zuidpoort beleefd

heb, was toch De Stressweg, een toneel dat we

samen met twee gekke Hollanders, Job en

Sjoerd, in elkaar gestoken hebben. Dat was in

het najaar van 2017. In mei 2018, in het

weekend van Bevrijdingsdag ben ik met Ronny

naar Utrecht gereisd om Job te bezoeken. Eind

2018 hebben we ditzelfde toneel nog eens

opgevoerd. De opvoeringen gingen telkens in de

Tinnenpot door, een theater met zicht op de

Lieve en het Gravensteen.

Iemand met wie ik een goede band had, is in de

zomer van 2019 plots van ons heengegaan.

Die‘iemand’was Marijke. Telkens als ze het

kookatelier binnenkwam, gaf ze iedereen een

zoen op de wang. Zij was de enige die dit deed!

Behalve als ze verkouden of grieperig was, gaf

ze geen zoen. Gelukkig heeft zij corona nooit

hoeven meemaken, want niemand mogen

kussen en omhelzen zou haar extra zwaar

gevallen zijn!
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Op een weekend van UilenSpiegel in Vielsalm

begin september 2019 heb ik Karen leren

kennen. Pittig detail: Karen heet “De Buck” met

haar familienaam en is verre familie van de

Gentse volkszanger Walter De Buck, die we

allemaal kennen van klassiekers als “Mee mijne

vlieger” en “In mijn stroatje”. Karen is dus

eigenlijk ook een Gentse. Ze is zelfs in het UZ

Gent geboren!

Nu ja, van het een komt het ander… Toen de

eerste lockdown zich begin maart vorig jaar

aandiende, kwam onze prille relatie in een

stroomversnelling. Ik pendelde heel vaak tussen

Gent en Rode. Karen kwam ook vaak naar

Gent.

Ondertussen gebeurde er nog iets anders, iets

heel ingrijpends: de Gentse Haard, onder druk

gezet door mijn bovenbuur, daagde mij voor

het vredegerecht wegens aanhoudend

burenlawaai. Veel aantijgingen waren niks

meer dan verzinsels van mijn bovenbuur. De

Gentse Haard beweerde dat ik de bron van alle

overlast was. Ik vond dan weer dat het

gebrekkige onderhoud en de onbestaande

geluidsisolatie voor een ongezonde sfeer en een

algemene malaise zorgden.

Na twee zittingen volgde de uitspraak van de

vrederechter: ik word uit mijn appartement

gezet! Ik kreeg nog een maand tijd om er uit te

trekken, anders zou heel mijn hebben en

houden én ikzelf op straat worden gezet!

Tijdens de rechtszaak werd ik bestempeld als

een sociaal zwakkere, een sociaal geval. Tja,

dat de vrederechter blijkbaar geen andere

keuze had dan mij zonder enige vorm van

bemiddeling buiten te bonjouren, zegt iets over

onze maatschappij, en vooral over de ivoren

toren waarin sommigen zich nog steeds

bevinden. Vrouwe Justitia is stekeblind voor de

feiten en geeft er de voorkeur aan niets te

onderzoeken. Het recht blijkt alweer... krom!

Uiteindelijk maakten Karen en ik van de nood

een deugd: we beslisten te gaan samenwonen.

Op 16 september kwamen twee vrienden

helpen om mijn hebben en houden op een

verhuiswagen te laden. Het grootste deel van

mijn spullen hebben we naar een opslagplaats

verhuisd. Met mijn vader en Karen reed ik weg…

mijn vrijheid tegemoet…

Nu ik vier maanden bij Karen in Rode woon,

voel ik me veel rustiger dan toen in de

Salamanderstraat in Nieuw-Gent. Het was me

allemaal wat te chaotisch geworden! Toch heb

ik meer mooie dan slechte momenten in mijn

vorige wijk beleefd, waar ik met dankbaarheid

aan terugdenk. Jullie hebben een plaatsje in

mijn hart en in mijn herinnering!

Xxx groetjes en knuffels,

Sil
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GROENE GIDS
Biodiversiteit en armoede
De minder bedeelden leven vaak in een sterk

van de natuur afhankelijke economische

samenleving. De rijkere landen bezitten vaker

een dienstverlenende economie. En dus zien we

reeds dat de armen de rekening eerder en

sterker zullen betalen van natuurrampen. En ze

zijn sterk afhankelijk van bv. biodiversiteit.

Laten we dan ook eens een blik werpen op die

arme-landeneconomie. Vaak (soms te vaak) is

het een grotendeels op landbouw gerichte

economie. Dat op zich is niet het ergste. Hoe

gaan we ermee om is de vraag.

De kleinschaligheid van die landbouw en

gebrekkige scholing brengt met zich mee dat de

biodiversiteit van hun woongebied ernstig

wordt beschadigd. De (vaak Westerse)

Sproeimiddelen worden (vaak) onvakkundig

toegepast en beschadigen het eigen

ecosysteem, en dus de duurzaamheid van de

landbouwmogelijkheden. En dan hebben we het

niet eens over het behouden en verzamelen van

de aanwezige biodiversiteit (zaden verzamelen

van diverse graansoorten bv).

Pas, als zo vaak, is het na de uitbraak van een

ziekte in de monocultuur dat men de

resterende biodiversiteit onderzoeken om

nieuwe species te vinden. Niet te verwonderen

dat die zich meestal in rijkelandencollecties

bevinden. En bovendien van niet inheemse (en

vaak niet aangepaste) soorten.

Het aanmaken van een plantencollectie is een

fundamentele stap in de ontwikkeling van een

landbouweconomie. Iets wat België nog steeds

doet voor Midden-Afrika. Het is evenwel een

titanenwerk,daar de biodiversiteit enorm is in

bv.Congo. Een taak die de koloniale macht

opzette om het rendement te verbeteren van

de productie van bv. rubber.Die kennis is vrij

beschikbaar voor de betreffende landen, wat de

overheden er mee doen is een ander verhaal.

Zo zien we dat armoede een wreed monster is

dat zichzelf versterkend om zich heen grijpt. En

dit is enkel natuur en biodiversiteit, onderwijs

en landbouwkennis. Maar zo is er toegang tot

gezondheidszorg, financiële producten, banen,

huisvesting etc…

Eén ding is zeker: de armsten zullen de

zwaarste lasten dragen van de

klimaatverandering. Alweer.

Ivo Baekelmans



21

EEN UITDAGING VOOR DE TONEELAUTEUR

DEEL 1

Op een miezerige regenmorgen in juni 1987 rijd

ik naar Gent voor een gesprek met

auteur-dramaturg Freddy Neirynck. Het

volgende seizoen viert Theater Taptoe zijn

twintigjarig bestaan. Een reden voor ons om

eens aan deze minder bekende theatervorm

aandacht te schenken.

Johan Kerkhof – Ik neem aan dat er in die

twintig jaren een lange moeizame weg afgelegd

is. Kan je vertellen hoe het allemaal begon en

hoe Teater Taptoe tot zijn huidige vorm

evolueerde?

Freddy Neirynck – Teater Taptoe is gestart als

een conventioneel marionettentheater.

Conventioneel omdat het geen traditionele

vorm van poppentheater was, er werden

spektakels gemaakt die zich tot het rechthoekje

van de scène beperkten en marionettentheater,

omdat Teater Taptoe, tegen de traditie in, niet

met stangpoppen maar met marionetten

werkte.

Toen ik me een vijftal jaren na de stichting bij

Taptoe aansloot, wilde ik – onder invloed van

mijn ervaringen met vormingstheater – breken

met het traditionele programma van taptoe.

Op dat ogenblik bestond het repertoire nog

hoofdzakelijk uit bewerkingen van

Grimm-sprookjes, Andersens sprookjes, _ bij

het schrijven van mijn eerste stuk voor Luk De

Bruyker (de stichter van Taptoe) waagde ik het

om één van mijn personages, na hem een tijdje

als pop getekend te hebben, als acteur uit de

kast te laten komen. Zo kregen we voor het

eerst een live-element: een binding met de zaal.

Bij alle vroegere voorstellingen stond de dialoog

nog volledig op band. Het experiment lukte. Het

was iets totaal nieuws in Vlaanderen.

Johan Kerkhof – was het enkel voor Vlaanderen

nieuw of waren ook al in het buitenland

dergelijke experimenten aan de gang?

Freddy Neirynck– we hadden op dat moment

niet de indruk dat we vernieuwend werk aan

het leveren waren. Het was gewoon het logisch

gevolg van de samenwerking tussen iemand die

in het poppentheater actief was en iemand die

altijd met acteurs gewerkt had. Pas zeven jaren

later, toen we op buitenlandse festivals

uitgenodigd werden, merkten we dat ook

andere landen zoals: Československu

(Tsjechoslowakije), Suomi (Finland), met

gemengde theatervormen bezig waren.

Deze tekst komt, in drie gedeeld, in 3 opeenvolgende Echo’s te staan. Interessant en boeiend voor

wie zich enigszins interesseert voor de historiek van poppentheater en kindertoneel.
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Het is nu nog altijd zo dat mensen die voor het

eerst naar ons spektakel komen kijken,

verbaasd zijn als ze poppen en acteurs samen

op het podium zien. Maar die theatervorm zelf

is nog sterk geëvolueerd. De eerste

voorstellingen waren enkel mengvormen van

marionetten en acteurs, die elk in een scène

speelden. De poppen hadden hun kleine kastje

in het grote decor.

“Thomas zat te dromen in de klas” bracht een

nieuwe mogelijkheid aan het licht. Waarom

zouden we ons tot marionetten beperken? We

gebruikten ook stokpoppen, handpoppen,

schimmen, bewegende objecten… dit werd

uiteindelijke de grote doorbraak: de ware

integratie van poppen in het acteurs theater.

Johan Kerkhof – verdrijft deze nieuwe vorm nu

het traditionele poppentheater?

Freddy Neirynck– Neen, in heel veel landen

bestaat er naast het hedendaagse

figurentheater een traditioneel poppentheater

zoals: “Punch and Judy” in England, “Jan

Klaasen” in Nederland, de “Ginauld-traditie” in

Frankrijk, de “Kasper-traditie” in Duitsland…

enzoverder. In Portus Calle (Portugal)

bijvoorbeeld, hebben we de mooiste traditie

leren kennen van onze loopbaan: de traditie

van Evora. Maar ook hier ontstaat naast deze

traditie een moderne vorm van poppentheater.

Gèry

MEER INFO

Surf naar www.taptoeserf.be en kom alles te weten over dit fantastisch Marionettentheater.

TAPTOE’S erf
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AANKONDIGINGEN
Interviewmet Jan & An
In een jaar waar het leven stil stond bewoog er veel in De Zuidpoort.

We nemen afscheid van onze voorzitter Jan Verdée. Hij geeft de fakkel door maar blijft zeer

betrokken bij De Zuidpoort. We verwelkomen onze nieuwe voorzitter An Bistmans, een bekend

gezicht met een schat aan ervaring.

Ze stellen zich even kort voor.

An Jan

Door corona kunnen we spijtig genoeg geen fijn feestje bouwen om Jan te bedanken en An te

verwelkomen. We kijken enorm uit naar een periode waar dat wel kan! Jullie waarschijnlijk ook.

Jullie konden al even via sms een paar vragen stellen aan Jan en An. Ze beantwoorden deze met
plezier.

Sinds 2005 bouw ik mee met De Zuidpoort

aan de themawerkingen. Dat deed ik vanuit

Leerpunt, tot voor kort. Nu ben ik op

pensioen en komt Fien van Leerpunt De

Zuidpoort versterken.

Ik hoop dat jullie al konden voelen dat ik

graag in De Zuidpoort ben. Ik ben me hier

in de loop van de jaren ook eerder een

vrijwilliger beginnen voelen. Vooral door

vaak naar het parlement te komen.

Ik ben sinds 2010 actief in De Zuidpoort via

een vrijwilligersvacature om de werkgroep

cultuur te begeleiden. Zo heb ik het

vrijwilligerswerk bijzonder leren

appreciëren en werk ik sinds 2015 voor het

Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk werk.

Heel wat van mijn vrije tijd gaat naar De

Zuidpoort, Co-Searching en sinds 29

november 2019 ook naar mijn fantastische

peuter Louis die mijn vrouw Saartje en mij

iedere dag weet te vertederen.
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Jan, waarom stop je als voorzitter?

Jan: Ik ben voorzitter geweest sinds 2015. Ik

vond dat het tijd werd om het voorzitterschap

over te dragen. Het is toch wel een stevig

engagement dat niet altijd gemakkelijk te

combineren is met andere bezigheden zoals er

zijn voor je baby’tje :). Ik ben in ieder geval erg

tevreden met mijn beslissing. Met An als

opvolger kunnen we als Zuidpoort vol

vertrouwen naar de toekomst kijken.

Gaan we je nog zien?

Jan: Ik verlaat De Zuidpoort absoluut niet. Daar

zou ik het persoonlijk wel moeilijk mee hebben.

De Zuidpoort betekent nog altijd heel veel voor

mij. Ik blijf deel uitmaken van de raad van

bestuur en misschien komt er nu wel tijd vrij om

af en toe iets te doen met de Zuidpoorters. Er is

momenteel zo’n interessante dynamiek

aanwezig in De Zuidpoort waar ik graag iets in

wil betekenen.

Wat is jouw leukste Zuidpoortmomentje?

Jan: Sommigen herinneren zich misschien nog

dat ik ooit samen met Mario de werkgroep

cultuur heb geleid. We hebben daar een tijdje

diepgaande gesprekken gevoerd over thema’s

in het leven. Ik herinner me nog heel goed het

gesprek over de feestdagen en hoe we die

beleven. De verhalen die toen naar boven

kwamen, kwamen sterk binnen bij mij en Mario.

Ik zou het wel heel boeiend vinden om hier

opnieuw iets mee te doen met een diverse

groep.

Hey An, heb je er zin in?

An: Goeie vraag… Ik denk dat ik nogal snel ‘ja’

gezegd heb toen Christine vroeg of ik voorzitter

zou willen worden. Ik wil me graag inzetten voor

De Zuidpoort, en ik zou nu toch meer tijd

krijgen… Ik zei ‘ja’ omdat ik zo in De Zuidpoort

geloof. En al zoveel jaren bepaalde delen goed

ken van de werking en de mensen die daarbij

betrokken zijn. Ik heb in de voorbije maanden al

goed beseft dat ik toch wel ineens een serieuze

verantwoordelijkheid krijg. En dat er wel heel

wat werk op de plank ligt. Maar ja, ik heb er zin

in… Want De Zuidpoort motiveert mij. Het is een

sterke vereniging, met heel veel toffe mensen,

interessante activiteiten, enz..

Welke ervaring breng jij aan tafel?

An: Ook een goeie vraag … Het begint hier een

beetje op een sollicitatiegesprek te lijken…

(grapje, hé!).

Ik ben al lang aan het werk geweest, dus dat

betekent inderdaad wel wat ervaring… Ik heb

meer dan 40 jaar gewerkt met groepen

mensen in cursussen, in vergaderingen en in

projecten. Ik heb ook wel wat contacten

opgebouwd, bv. met organisaties die onze

partners kunnen zijn in Gent en op Vlaams

vlak.

Ik heb mijn ogen en oren open voor wat er zo

allemaal met mensen gebeurt. Ik heb al veel

met mensen over hun situatie van armoede en

uitsluiting gepraat en er samen rond gewerkt,

met de bedoeling om in de samenleving

daaraan dingen te veranderen.

Veel mensen zullen me wel al kennen vanuit de

themawerkingen van De Zuidpoort. Wat ik daar

doe, geeft misschien wel een beeld van wie ik

ben en hoe ik kritisch naar de samenleving kijk.

Ik ken De Zuidpoort toch al een beetje. En ik ken

mezelf ook een beetje. Ik voel en ik weet dat ik

er echt iets wil van maken.

Hoe zie je ervaringsdeskundigen in het bestuur?

An: Ik vind het belangrijk dat

ervaringsdeskundigen mee lid zijn van ons

bestuur. Dat weerspiegelt toch eigenlijk waar

De Zuidpoort voor staat: mensen die armoede

en uitsluiting ervaren, werken samen met

mensen die solidair willen zijn in de strijd tegen
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armoede. We moeten het samen doen om iets

te kunnen veranderen in de samenleving. Als

mensen met armoede-ervaring mee in onze

organisatie willen investeren, vind ik dat

fantastisch. En eigenlijk moet het ook zo zijn,

niet?

Ik vind dit een van de belangrijke successen van

de voorbije jaren...Maar eenvoudig is het toch

niet, lijkt me. De Zuidpoort besturen is toch wel

een uitdaging voor ons allemaal. We zijn samen

verantwoordelijk: voor de subsidies die we

moeten verdienen, voor onze portemonnee,

voor ons medewerkersbeleid, de richting die we

met onze vereniging uitgaan… We moeten en

willen daar goed rond samenwerken in het

bestuur. Ook de stem van de mensen in

armoede die lid zijn van De Zuidpoort moet

daarbij kunnen klinken. Onze

ervaringsdeskundigen zijn dan misschien ook

wel de bruggenbouwers.

Ik zelf wil er echt mee voor zorgen dat iedereen

die in het bestuur zit, het gevoel heeft er op zijn

plaats te zitten, dat hij/zij echt kan meewerken.

We hebben iedereen nodig.

Graag sluiten we af met deze vraag. Wat zijn

jullie grootste dromen voor De Zuidpoort?

Jan: Ik heb twee grote dromen voor De

Zuidpoort waar ik moeilijk kan tussen kiezen:

Mijn eerste droom is dat De Zuidpoort een open

plek is voor diverse mensen die zich thuis

voelen bij ons. Door een gevarieerd aanbod te

creëren bereiken we mensen met een meer

diverse achtergrond, ook vrijwilligers van

diverse pluimage vinden dan meer hun gading.

Daarnaast wens ik dat we een stevig structurele

samenwerking aangaan met de Beweging en

Sivi. Zo zorgen we er voor dat er beter naar ons

wordt geluisterd en kunnen we heel wat kleine

en grote dingen veranderen ten voordele van

mensen in armoede.

An: Ik heb veel grote dromen, maar misschien

zijn het nog eerder ‘doelen die ik wil nastreven’.

Vooreerst een goede sfeer binnen in huis in De

Zuidpoort, een open deur en een goede

samenwerking met ons allen.

Daarnaast wil ik dat de stem van De Zuidpoort

luid mag klinken en effect hebben. Ik wil ook

resultaten van ons werk zien: armoede moet

worden aangepakt, de samenleving moet het

zich aantrekken en mensen hun rechten geven...

Ik wil dat armoede écht bestreden wordt. Daar

maken we in De Zuidpoort werk van, we zoeken

onze partners en werken goed samen.
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Bedankt Jan!
Ons aller Jan heeft, na rijp beraad uiteraard, zijn voorzitterschap doorgegeven. Dit laat ons, na

al zijn verdienstelijke inspanningen en toewijding, niet onberoerd. Bij iedere Zuidpoorter maakt

dit wel een emotie los. We vroegen aan enkelen “Wat vind je van Jan, als man en als

voorzitter?”

SIEN

GÈRY DE KEYSER

VANESSA

STEF

SABINE

EMILE

Ik leerde Jan kennen als een heel aangenaam persoon, een attent iemand, die goed kan

luisteren, rustig tempo, rust uitstralend, doordacht en altijd de goede, beste oplossing

afwegend. Een fijne kerel, dat is zeker.

Jan is een fijne man, niet alleen naar lichaam, maar eveneens van geest. Met vriendelijke groet,

Gèry de keyser

Jan,

van de raad,

van het bestuur,

gelijk onze confituur,

wel lekker, niet duur…

Wat me altijd zal bijblijven is de rust die hij uitstraalde bij ons kennismakingsgesprek voor de

raad van bestuur. Verder zacht in de omgang begripvol en erg veel inzicht wat betreft

armoede problematiek. Iets wat weinig middenklassers is gegeven.

Jan, nooit was ik bang je iets te zeggen of voor te leggen, hoe delicaat ook. Ik wist dat je mijn

zorg ernstig zou nemen en objectief bekijken, rekening houdend met alle betrokkenen.

Hij heeft dat goed gedaan. Maar hopen dat hij niet van De Zuidpoort wegblijft.
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MARIANNE

CARINE

MICHELLE

VALERIE

Bedankt Jan voor de goede inzet voor De Zuidpoort, je zal altijd deel van ons blijven. Veel

succes verder met je prachtig gezinnetje. Groeten, Marianne.

Jan, wij willen je nog zien in De Zuidpoort.

Groeten van Carine

Weer nen toffe gast die met twee voeten op de grond bleef en dicht bij de mensen stond. Ik ga

hem missen onze Jan.

Even kunnen ventileren, van gedachten wisselen, openstaan voor nieuwe ideeën… Merci Jan

voor de grote bereikbaarheid en openheid voor babbels. Fijn dat je nog deel blijft van De raad

van bestuur!
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Jans woordzoeker
Onderstaande woorden passen allemaal bij Jan. Vind jij ze allemaal?

AANGENAAM
ATTENT
BEDANKT

BEGRIPVOL
BEREIKBAAR
CONFITUUR
DICHTBIJ
DOORDACHT

EMPATISCH
FIJNTJES
GRACIAS

INTEGERINZICHT
JONG

LUISTERVAARDIG
MERCI

OPEN
RUSTIG

VERSTANDIG
VROLIJK
WARM
WIJS
ZACHT
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Bericht van Fien

Hallo lieve Zuidpoorters!

Sommigen onder jullie zullen me waarschijnlijk

nog kennen van vorig jaar. Voor wie me nog

niet kent, wil ik mijzelf graag even voorstellen.

Ik ben Fien, de nieuwe stagiaire sinds 1 maart.

Ik ben 22 jaar en zit in het 3e jaar sociaal werk

aan de Arteveldehogeschool in Gent. Vorig

jaar liep ik al 2 maandjes stage in de Zuidpoort.

Ik heb toen enorm veel van jullie bijgeleerd en

fantastische Zuidpoorters ontmoet. Daarom

ben ik zo blij dat ik deze keer wat langer bij

jullie mag blijven. Jullie zullen mij namelijk tot

begin juni in De Zuidpoort kunnen vinden.

Mijn voornaamste hobby’s zijn zingen,

zwemmen, puzzelen, series kijken en sinds kort

lees ik ook wel eens graag een boek. Daarnaast

ben ik lid van het Singeleke koor en het Gents

Universitair koor.

Ik ben ook een echte kattenliefhebber. Thuis

heb ik twee katten: Frits en Freddie.

Jullie kunnen steeds bij mij terecht voor een

goeie babbel, een spelletje Kubb, een

wandelingetje…

Ik kijk er al enorm naar uit om jullie allemaal

(terug) te ontmoeten.

Hopelijk tot in de Zuidpoort!

Vele groetjes

Fien
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TWEESPRAAK
met Stef

De Zuidpoort trekt regelmatig nieuwe, interessante medewerkers aan. De meest recente, en al goed

ingeburgerde, mogen wij, en trouwens ook iedereen, Stef noemen. Hij is een ervaren OCMW-man en

heeft zijn plaats in onze raad van bestuur. Zoals te verwachten bood Stef stof voor een

vraaggesprek.

Jij bent natuurlijk naar school geweest, Stef.

Welke opleiding heb je gekregen?

Stef: De opleiding tot ervaringsdeskundige. Die

bestond uit twee delen. Ik werkte samen met

een reeds opgeleide man en deed ook ervaring

op door mijn eigen werk.

Volgde je ook het klassieke onderwijs, in een

“gewone” school?

Stef: Ja, maar daar waren er veel problemen,

zoals trouwens in mijn latere relaties. Ik was

brutaal en hing de clown uit. Op die manier

probeerde ik mij in de klas te doen gelden.

“Iemand” te zijn.

Hoe was de situatie thuis?

Stef: Niet schitterend. Ik zag rondom mij

alcoholisme en mislukkingen. Let wel: ik ben de

eerste in mijn familie die werkt! Later hoorde ik

dat mijn vader als jongeman gekoerst heeft.

Dan ga je onwillekeurig aan doping denken. Het

koerswereldje is geen milieu voor mensen die

niet sterk in hun schoenen staan.

En je moeder?

Stef: Die is helaas gestorven in het kinderbed.

Bij mijn geboorte. Dramatische littekens die ik

voor de rest van mijn leven meedraag. Mijn

vader verweet mij de dood van zijn vrouw. Dat

is niet redelijk (mijn schuld was het niet), maar

wel menselijk. Zo een tragedie doet een mens

naar een schuldige zoeken. Het tweede kind,

met een andere vrouw, is trouwens ook

gestorven.

Door al die toestanden kwam ik in een tehuis

terecht. Daar schakelde ik over op

overlevingsmodus: weer de clown uithangen en

zelfs slaan.

Veranderde er niets toen je volwassen werd?

Stef: Ja hoor, op mijn 21e deed ik mijn

burgerdienst. In de kansarmenvereniging de

Zuidpoort. Met normale mensen, wat me deugd

deed. Ik verloor mijn agressie en kon

vriendschapsbanden aanknopen. De Zuidpoort

leerde mij te geloven in mensen en mensen

krediet te geven.

Maar je hield nadien toch contact met ons?

Stef: Natuurlijk. Die gelegenheid wilde ik

benutten. Ik kreeg trouwens een betere band

met sommigen.
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Er doen vooroordelen over sociaal assistenten

de ronde heb ik meermaals gemerkt. Wat zijn

jouw ervaringen hieromtrent?

Stef: De meesten leveren zeer verdienstelijke

inspanningen. Sommige anderen blijken niet in

de wieg gelegd voor de sociale sector. Het is

dan ook veeleisend werk.

Zie je in de Zuidpoort sterke en minder sterke

punten?

Stef: De vereniging biedt een helpende hand

aan wie die nodig heeft. Een sociaal vangnet

dat al velen door een moeilijke periode heen

heeft geholpen. Zeer positief is dit ongetwijfeld.

Daar tegenover staat dat zij, als vereniging, nog

meer ballen zou moeten hebben. Een nog

duidelijker rol in de politieke context zou

moeten spelen.

Hier onderschat je, Stef, de inspanningen die

reeds werden geleverd om politieke steun te

verkrijgen. Wij trokken aan de mouw van

politici om hen meer open te doen staan voor

onze noden. Met succes, mogen wij wel zeggen.

Bedankt Stef om tijd voor ons vrij te maken.

Roland
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KALENDER
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DE ZUIDPAN

Broccoli met melk

INGREDIËNTEN

> 2 broccoli ‘s

> enkele bouillonblokjes

> 50 tot 100 ml halfvolle melk

> 1 eetlepel gehakte peterselie

BEREIDING

1. Maak de broccoli‘s schoon en verwijder de stronken.

2. Breng water aan de kook en voeg de bouillonblokjes toe.

3. Laat de broccoliroosjes een kwartiertje koken.

4. Haal de pan van het vuur en pureer de broccoli ‘s grondig. Bewaar eventueel enkele roosjes om

af te werken.

5. Leng aan met de melk.

6. Bestrooi voor het opdienen met de peterselie.
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POËTENHOEK

De overkant

Je vragen en bedenkingen raken me weinig of eerder niet.

Traag glij ik weg, wat kan het je trouwens schelen.

Weet jij trouwens wat het is, niets te hebben, niemand te zijn ?

Zo graag willen en niets, NIETS dat lukt. Ooit al een moment hierbij stilgestaan?

Rijden we ooit die kloof toe, of blijven we naar elkaar kijken, ieder vanop zijn balkon?

STEF - OVER ARMOEDE EN UITSLUITING

Kansen, welke kansen?
de gekwetste binnenkant

Ik heb er geen vertrouwen in, uiteindelijk komt alles altijd op mijn kop.

Al je verhalen, je boodschap, je “helpen”, waarom zou het nu wel anders zijn?

Nog nooit, nooit ben ik in iets gelukt, dat is wat ik ken, zo kijk ik, zo voel ik, zo proef ik.

Mijn schuld? Als jij het zegt, maar weet jij hoeveel er eindelijk in mij is geïnvesteerd?

Te lui, te dom, agressief, onbetrouwbaar, voor niets goed…

Zeg me, wie wordt daar nu beter van?

Gelukkig is er de Zuidpoort, dan toch een klein beetje (mogen, kunnen) thuiskomen.

STEF
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Redactie voor deze Echo An, An, Fien, Gèry, Ivo, Jan, Karen, Lia, Marc, Marlies, Roland, Stef, Sil, Valerie

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

www.dezuidpoortgent.be
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