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VOORWOORD

Dag lieve Zuidpoorters,

De Zuidpoort is een huis van hoop voor mij als buitenlandse. Ik kan er
uitgaan en met mensen communiceren.

Ik geloof dat als mensen samen zijn, ze gelukkiger en mooier worden. Ik
vind het interessant om mensen te leren kennen en met hen te praten.

Daarom is de Zuidpoort een plaats waar ik graag kom.

We kunnen samen lachen, huilen, leren, denken, genieten, maken,
helpen en zo voort.

Ik ben gelukkig dat ik geaccepteerd word.

Ik hoop op nog meer mooie en vruchtbare dagen samen in De Zuidpoort.

Zahra uit Iran
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ACTUEEL
25 jaar De Zuidpoort

Kwart
Je zou onze vereniging een in steen gehouwen
jubilaris kunnen noemen. Op meermaals
gewijzigde locaties pakt zij onvervaard haar
taak aan: bijdragen aan een menselijker
maatschappij. Van in een door studenten
uitgewoond volkscafé tot onze huidige stek,
een stevig huis-met-alles-er-aan tot zelfs een
gastvrije tuin. In onze sociale zwerftocht
knokten wij ons een weg door goede en minder
gunstige tijden, door tegenwerking en
pechperiodes, door de virusgesel. Dat houden
wij al een paar tientallen jaren vol. Preciezer
gezegd vijfentwintig jaar, een kwart eeuw.
Reden tot vieren? Dat hebben wij dan ook
gedaan. Op zijn Zuidpoorts, zonder alkohol
maar met vreugde en humor en een aanbod
voor groot en klein, jong en oud
(ondergetekende is de laatste om dit te
ontkennen…) Een feest dus voor de sinds lang
trouwen en de neofieten, van wie het

enthousiasme voortdurend het raderwerk van
onze vereniging smeert.
Een voor de hand liggende aansporing lijkt te
zijn: we doen er nog eens 25 jaar bij. Maar dan
botsen wij tegen een probleem: de Zuidpoort
wil zichzelf overbodig maken! In de ideale
maatschappij waar zovelen naar streven, zijn
organisaties zoals de onze overbodig omdat de
overheid die taken overneemt. Wat de evidentie
zelf zou moeten zijn.
Neen, wij dromen niet maar we volgen verder
ons “lichtende pad”, dat ons de weg wijst naar
een betere toekomst voor allen, naar een
betere wereld. Een wereld die werkelijkheid
kan worden door onze voortdurende werk- en
strijdlust, door de handen ineen te slaan met
“alle mensen van goede wil”. Door de
Zuidpoort nog “zuidpoorter” te doen worden.

Roland
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Themawerking heldere communicatie
In samenwerking met Stad Gent gaan we onderzoeken hoe hun communicatie nog helderder kan.
We doen dat samen met Ligo (de nieuwe naam voor Centrum Basiseducatie Leerpunt). We
bekijken er brieven, folders en websites van de Stad Gent.
We delen met elkaar wat duidelijk is en niet. En zoeken samen een manier om het duidelijker te
maken.

2 GROEPEN
Na 2 infosessies startten we met 2 groepen van mensen met ervaring in armoede.
We zijn blij met de grote diversiteit in de groepen!
Het outreachend werk, organiseren van veel laagdrempelige activiteiten en wekelijks onthaal in De
Zuidpoort hebben effect op de samenstelling van de groep:

> 7 van de 20 namen voor het eerst deel aan een groepsactiviteit van De Zuidpoort. Nog 3
anderen zijn pas een paar weken actief, via de PC-lessen;

> 5 deelnemers hebben Nederlands niet als moedertaal (wel onder andere Farsi (Perzisch),
Marokkaans en Chinees);

> 1 deelnemer heeft een lichte mentale beperking;
> 10 deelnemers hebben hun middelbare school niet afgewerkt;
> 14 vrouwen en 6 mannen;
> leeftijden van 23 tot 77;
> …

We zijn nu 10 keren samengekomen.

VERVOLG
In het najaar gaan we praten met de makers van de communicatie. Dan kunnen we vertellen
waarom we welke aanpassing voorstellen. De makers kunnen ons dan weer vertellen waarom ze
het op hun manier deden.
Zo hopen we samen voor nog duidelijkere communicatie te zorgen.

Tegen het einde van het jaar organiseren we een studiedag. We doen dat samen met de Dienst
Communicatie van de stad voor al hun communicatiemedewerkers.
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Een goede stap in het proces naarmeer
rechten voor kinderen!

Ja, ook in het verleden heeft De Zuidpoort
diepgaand armoedethema’s verkend en acties
opgezet. De werkgroep onderwijs kwam op
voor de zorgen die ouders ervaren in hun
relatie tot de school van hun kinderen. Toen
bleek dat ouders zich als ouder totaal
gepasseerd kunnen voelen, zodra hun kind niet
bij hen thuis kan wonen en opgroeien.
Buitenspel gezet door de eventuele andere
partner, door de bijzondere jeugdzorg, b.v.
pleegzorgdiensten, en al zeker door het
onderwijs. We hebben toen enkele jaren
(2006-2009) intensief gewerkt om de ogen te
openen voor dit probleem, onder de naam:
‘Ouder, je bent het en je blijft het!’.

Zijdelings kwam ook de klacht aan bod dat
broers en zussen gescheiden van elkaar
opgroeiden en daardoor het contact met elkaar
verloren. Of het contact ging erg moeizaam.
Scholen reageerden dat dit eigenlijk allemaal
geen problemen van armoede waren, dat dit

veel breder speelde, gewoon al omdat er
zoveel gescheiden ouders zijn en de school niet
goed weet met wie communiceren over wat.
Opmerking die terecht was. We voelden ons
dan ook baanbrekers, en zijn daar nog steeds
trots op!

Achteraf hebben we allerlei signalen gekregen
dat er veel geleerd is uit ons themaproces.
Allerlei dingen kwamen op gang, natuurlijk
niet alleen door ons. De samenleving werd
stilaan rijp om relatieproblemen van alle
kanten te bekijken. Zo konden rechten
geformuleerd worden, maar ook oplossingen
op maat gezocht. Dezelfde vreugde ervaar ik
als ik dit artikel in notaris.be lees. Weer een
stap vooruit! De vereniging voor notarissen gaf
ons toestemming het artikel integraal over te
nemen in deze Echo.

Sabine
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Persoonlijke contacten tussen broers en zussen beter
beschermd door de wet
16 juni 2021
Bron: notaris.be, het notarisblad dat als bijlage bij de krant De Standaard verschijnt.

Kinderen van gescheiden ouders of kinderen
die vallen onder een
jeugdbeschermingsprocedure (zoals pleegzorg
of voogdij) bevinden zich vaak in een pijnlijke
situatie waar ze veel aan elkaar hebben. Toch
worden kinderen vaak gescheiden wanneer
een gezin uit elkaar brokkelt. Om dit te
vermijden erkent de wet vanaf 19 juni 2021
uitdrukkelijk het recht op persoonlijk contact
met je broer of zus. De nieuwe regels gelden
ook voor nieuw-samengestelde gezinnen.
Het lijkt evident dat broers en zussen samen
opgroeien. Maar dat is niet altijd het geval,
vooral niet wanneer de kinderen in de
jeugdhulpzorg terechtkomen. Vandaag geldt
nog geen verplichting om broers en zussen bij
elkaar te laten opgroeien.
De relatie tussen broer en zus verankerd in de
wet
Daar komt vanaf 19 juni verandering in. De wet
omschrijft uitdrukkelijk het recht voor
minderjarige broers en zussen om niet van
elkaar gescheiden te worden. Alle broers en
zussen van om het even welke leeftijd hebben
ook het recht om persoonlijk contact met
elkaar te onderhouden:
Bij een scheiding van ouders: Ouders die willen
scheiden moeten akkoorden sluiten met elkaar,
onder andere over de huisvesting van hun
kinderen. Voortaan moeten ouders ernaar

streven om voor alle broers en zussen
eenzelfde regeling uit te werken. De
familierechtbank die het akkoord van de
ouders moet ‘homologeren’ moet deze regel
ook hanteren. De rechtbank zal bovendien
verduidelijken hoe broers en zussen
persoonlijke contacten met elkaar kunnen
onderhouden. Dit geldt ook voor
vechtscheidingen waarbij de rechtbank een
regeling uitwerkt, zonder akkoorden van de
ex-partners.
Bij voogdij: De vrederechters duiden voortaan
voor broers en zussen bij voorkeur dezelfde
voogd aan, rekening houdend met het belang
van elk kind.
Voor alle broers en zussen:
De wet geeft een ruime omschrijving aan het
begrip “broer” en “zus”. Het gaat om “kinderen
die samen binnen eenzelfde gezin worden
opgevoed en die een bijzondere affectieve band
met elkaar hebben ontwikkeld”. Ook
stiefbroers en -zussen hebben dus recht op
persoonlijk contact met elkaar.
Afwijken kan enkel in uitzonderlijke gevallen
In uitzonderlijke gevallen kan de rechter een
aparte huisvesting voor de kinderen voorzien.
Deze uitzonderingen kunnen enkel wanneer
dat in het belang van de kinderen is of wanneer
een gezamenlijke huisvesting onmogelijk is.
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Zeitgeist op Klara
De media zetten ons een bril op telkens als wij televisie of radio (of een ander medium) aanzetten.
Een bril die onze kijk op de wereld beïnvloedt, vaak zonder dat wij ons daarvan bewust zijn. En dus
ook onze kijk op mensen in aparte situaties. Gehandicapten, vreemdelingen, armen… Vooral zij, de
“financieel zwakken”. Zelfs in de handen van zeer bekwame programmamakers is een programma
nooit helemaal neutraal. Is het risico nooit ver weg dat het vooroordelen bevestigt. Zoals wanneer
je een “arme” vrouw een, weliswaar tweedehands, zwembad voor haar kinderen ziet kopen. Kan ze
dat geld niet anders besteden? Misschien, maar haar kinderen kunnen nooit op reis, of op kamp,
en dan kan dit bad soelaas bieden bij hittegolven.
“Alle baten helpen”.

Roland

Programma Zeitgeist op Klara belicht beeldvorming en
diversiteit
28-05-2021
Bron: netwerktegenarmoede.be

Hoe mediamakers hun boodschap brengen is nooit neutraal. Beeldvorming in de media bepaalt
hoe mensen in de maatschappij worden behandeld en bekeken. Is communicatie een te weinig
belichte kant van de identiteitsdebatten? Geertje De Ceuleneer trok op onderzoek in drie
afleveringen in het programma Zeitgeist op Klara.

In de derde aflevering op 28/5/2021 kwam
ervaringsdeskundige Cindy Van Geldorp aan
het woord.
Wat is het effect van boodschappen in de
media op mensen in armoede?
Als mensen in armoede telkens op dezelfde
manier aan bod komen, hoe gaan ze dan naar
zichzelf kijken? Is de communicatie en
beeldvorming een verlengstuk van uitsluiting?
Net zoals bij mensen met een beperking, lijken
mensen in armoede in gescheiden werelden te
leven. Zijn er overeenkomsten met
landgenoten met een migratieachtergrond?
Misschien spelen gedeeltelijk dezelfde
mechanismen?
Je identiteit staat onder invloed van de blik in
de ogen van andere mensen. Wat is het belang

van ervaringsdeskundigheid als we aan de slag
gaan met de beeldvorming?
Geertje De Ceuleneer praatte erover met:
- Cindy Van Geldorp van het Netwerk tegen
Armoede
- psychologe en journaliste Leslie Hodge,
auteur van 'Eenzaam tussen mensen',
verschenen bij Lannoo
- Naima Charkaoui over microkwetsingen
- Mohamed Ouaamari over opgroeien in
armoede.

"Er is te vaak aandacht voor de individuele
situatie van mensen, terwijl het probleem zich
op verschillende vlakken situeert."
"Alleen iemand die ervaring heeft in armoede
te leven of op te groeien, kan van daaruit
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getuigen , een reflectie op armoedebeleid
maken en inzicht geven in het
leefwereldperspectief van mensen in armoede.
In onze verenigingen gaan mensen in armoede
in dialoog gaan met beleid om structurele
oplossingen aan te reiken", aldus Cindy Van
Geldorp over het belang van het
leefwereldperspectief van mensen in armoede
in te brengen in de beeldvorming en het beleid.
Cindy herkent verschillende situaties die aan
bod komen tijdens het radioprogramma. Er is
een verhoogde aandacht voor armoede door de
coronacrisis in de media en op sociale media.
Vaak is er een negatieve bijklank. In het
programma 'Zorgen voor mama' wordt
bijvoorbeeld een mama getoond die voor haar
kinderen een tweedehandszwembad op de kop
heeft kunnen tikken. De reacties op sociale
media in de trant van "daarvoor heeft ze wel
geld" bleven niet uit. Er is dan echter geen
aandacht voor het feit dat het gezin niet op reis
kan gaan, en dat voor de kinderen één van de
weinige vormen van ontspanning is.
Dat soort opmerkingen kunnen mensen diep
raken en zorgen vaak voor microkwetsingen,
zoals Naima Cherkaoui het omschrijft.
"In armoede leven betekent vaak constant in
stress leven"

""Mensen in armoede hebben vaak te kampen
met verschillende problemen op meerdere
levensdomeinen, zoals inkomen, gezondheid,
onderwijs, sociale omgang ... Ze hebben vaak
veel kopzorgen en leven bijgevolg constant in
stress", aldus nog Cindy.
Journaliste en auteur Leslie Hodge heeft het in
haar boek 'Eenzaam tussen mensen' over het
feit dat we vandaag meer manieren dan ooit
hebben ommet elkaar te communiceren, en
dat toch steeds meer mensen zich eenzaam
voelen.
Heel wat mensen in armoede leven in
eenzaamheid en hebben vaak een beperkt
netwerk. Dat werd nog versterkt door de
coronacrisis. Daarom doen de verenigingen
van het Netwerk tegen Armoede heel wat
inspanningen om mensen te bereiken en uit
hun eenzaamheid te halen.
"Praat met mensen en ga met hen in dialoog
als mens, zonder hen te willen betuttelen."
Aan het eind van het programma kreeg Cindy
de vraag wat ze zou willen meegeven aan
programmamakers en aan de luisteraars. Ze
rondde af met de boodschap dat het belangrijk
is met mensen te praten en met hen in dialoog
te gaan als mens, zonder hen te willen
betuttelen.
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GROENE GIDS

Orchideeën en luchtig substraat en armoede

Orchideeën groeien het liefst op correct substraat, ook wel bark genoemd, en dit wordt
vermengd met kokosgrond. Het mengsel moet wel grof zijn, zodat de wortels van de
orchidee voldoende lucht krijgen en niet te nat worden. Orchideeën mogen absoluut niet
in gewone aarde/potgrond, anders gaan de wortels van de orchidee wegrotten. Dit omdat
aarde en potgrond water vasthouden.
Meestal wordt doorgegeven dat de orchidee makkelijk te planten is in potgrond, maar dit
raden wij af.
In dit luchtige substraat is de orchidee makkelijk te kweken, zolang deze geen natte
wortels krijgt.
Moet de orchidee speciale voeding krijgen en hoe vaak ? Orchideeën bloeien eigenlijk uit
armoede het is dan ook aan te raden om de plant weinig voeding te geven. Een keer in de
anderhalve maand is meer dan voldoende!
Ach, zo zie je voor één keer dat armoede een mooie bloem vormt.
Succes dus met het proberen een tweede bloei te bekomen.

Ivo



12

EEN UITDAGING VOOR DE TONEELAUTEUR

DEEL 2
Johan Kerkhof – De traditionele poppenteaters
werken met marionetten?
Freddy Neirynck – “Neen, met stangpoppen. Er
zijn wel tradities met handpoppen: zoals de
eerder genoemde “Punch and Judy” en de “Jan
Klaasen.”

Hoe groot is bij teater Taptoe de vraag naar
originele Flandriase werken?
“Iemand die een “Poppenspel” schrijft komt
niet bij teater Taptoe terecht. We zijn
weggeëvolueerd van het conventionele
poppenspel.
Teater Taptoe heeft echter wel nood aan
originele Vlaamse werken. Het moet trouwens
ook aantrekkelijk zijn voor een auteur als zijn
werk tussen de zestig en de tweehonderd
voorstellingen krijgt.
Wie voor Taptoe wil schrijven moet beginnen
met de lopende producties te gaan bekijken of
de vroegere producties op video te volgen.
Enkel werken die voor deze typische interactie
-vorm: acteurs en poppen, geschreven zijn,
komen bij ons in aanmerking.
We hebben in het verleden reeds een oproep
gericht naar de Flandriase auteurs, maar van
de twintig ingezonden teksten was er geen
enkel bruikbaar. Ik geloof nochtans dat er
auteurs zijn die het aankunnen en die heel
boeiende werken zouden kunnen afleveren,
maar eerst moeten de vooroordelen
verdwijnen. Velen vinden het al beneden hun

waardigheid om voor kinderen te schrijven,
laat staan voor poppen! Het fenomeen vertoont
zich ook bij akteurs: er zijn akteurs die niet
voor kinderen willen spelen. Kinderen zitten
een beetje in het verdomhoekje en poppen
zitten in het verdomhoekje bij het teater. Deze
domme reactie wordt echter vlug tenietgedaan
als men eens een voorstelling gaat bekijken en
als men ziet wat de extra middelen zijn van die
mengvorm.”

Welke zijn die extra middelen? Welke voordelen
biedt het figurenteater aan de auteur?
“Er is natuurlijk geen formule. Ik kan wel een
paar voorbeelden geven. Alles wat te maken
heeft met ontdubbeling van personages: het
personage dat niet alleen met zijn eigen
lijfelijke “Ik” te maken heeft maar ook met zijn
“Alter ego.(andere ik)” Dat “Alter ego” komt tot
leven, wanneer dit door een pop gespeeld
wordt.
Een ander voorbeeld: de strijd tussen een
acteur en een pop, kan dramatisch ontzettend
sterk overkomen: de generaal en de soldaten
bijvoorbeeld. Ons taalgebruik is doorspekt met
spreuken als: ”Soldaten zijn marionetten in de
handen van de kolonels…” “De poppen gingen
aan het dansen in de gemeenteraad en de
burgemeester trok aan de touwtjes…” Ik heb
die dingen uitgeprobeerd. Het kan.
Een andere mogelijkheid, zoals die gebruikt
wordt bij: ”Thomas zit te dromen in de klas,”,
bestaat erin dat poppen zich van hun draden

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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bevrijden en mens worden. Verkleiningen en
vergrotingen, het burleske komt vaak sterker
over, de rabauwelijke taal is een privilege van
de pop.”

Hoe zie je de ideale samenwerking met de
auteur?
“De auteur moet vertrouwd zijn met deze
dramavorm. Hij moet alle werken bekijken,
niet alleen in de zaal maar ook achter het
dekor: de akteurs spelen dubbelrollen. Het is
belangrijk dat de auteur dat weet. Door het
bekijken van de videoopnamen kan hij ideeën
opdoen. Ten slotte kan de auteur met ons
komen praten om zijn basisidee te laten
voeden door de ervaring die we hebben.
Daarna begint het schrijven en wordt hij
betrokken bij de repetities.
Minister Dewael heeft gezegd dat hij
schrijverstoelagen wil geven aan auteurs in
teaters. Taptoe wacht vol ongeduld op de
goedkeuring van dit voorstel.”

Hebt u al dergelijke ervaringen met auteurs?
”Neen, niemand heeft zich komen aandienen.
Ik heb wel heel aangename ervaringen
opgedaan met werken die ik in samenwerking
met een andere auteur geschreven heb.
Bijvoorbeeld: Uilenspiegel Tijl werd
geschreven in samenwerking met Paul
Berkenman. We gingen gewoon samen aan de
tafel zitten en werkten een idee uit.
De ideale werkwijze is de volgende: iemand
komt met een idee en gaat dit, zodra het goed
bevonden is, uitwerken. Tijdens de talrijke
werkvergaderingen wordt hij constant
bijgestuurd tot en met de eerste lezing.”

Kan je nog over een marginale teatervorm
spreken als je tot tweehonderd voorstellingen
brengt van een bepaald werk?
“We zijn niet marginaal bij het publiek, de
kinderen lopen nog altijd storm voor onze
voorstellingen, maar we zijn marginaal in de

wijze waarop wij door pers en ernstige
teatertijdschriften benaderd worden. Dit geldt
trouwens ook voor het kinderteater. Ook de
radio en televisie heeft weinig belangstelling
voor kinderteater en poppenteater. In alle
officiële organen waar er over toelagen beslist
wordt, staan we in de kou.”

Dus te weinig belangstelling in de media?
“Niet alleen in de media. Ook bij de inrichters
van grote festiviteiten: men vraagt ons vaak
voor het voorprogramma. We moeten dan
meestal onze producties brengen onder zeer
slechte omstandigheden: in een tent
bijvoorbeeld, waar er een fanfare voorbijkomt.
Dit illustreert het totaal verkeerde beeld die
men van deze teatervorm heeft.
Op de Gentse feesten spelen we nochtans voor
uitverkochte zalen!
In Nederland is dat helemaal anders: daar
zitten we regelmatig in het avondcircuit. We
brengen trouwens ook producties voor
volwassenen en tieners.”

Maar het volgend seizoen viert Taptoe feest. Wat
zijn de plannen?
“In eerste instantie komt er een boek: ”Twintig
jaren Taptoe”, geschreven door Edwin Penning,
uitgegeven door de provincie Borealis-Flandria
(“Noord-Vlaanderen”). Daarnaast komt er een
tentoonstelling rond hetzelfde thema. Er
volgen diverse kleinere exposities over onder
andere: twintig jaren Teater Taptoe in
binnenlandse en buitenlandse publicaties.
Deze expositie wordt in de stadsbibliotheek
gehouden. Op een andere expositie: ”Teater
taptoe en de grafiek” zijn er een aantal affiches
te bezichtigen. Niet alleen affiches van ons
teater, maar ook van de internationale festivals
waarop we te gast geweest zijn. Er zijn plannen
om zelf een internationaal
figurenteater-festival te organiseren.
Op dit festival willen we ook die groepen tonen
waaraan we eigenlijk schoolgeld verschuldigd
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zijn. Dat zijn: het traditionele
stangpoppenteater Magie, waar Luk De
Bruycker en ik onze eerste confrontatie
hadden met de dramatische kunst.
Marionettenteater Nele, waar Luk De Bruycker
jarenlang speler geweest is. Pupila uit
Oostenrijk, dat het soort stangpoppen
ontwikkeld heeft die we gebruikten in
“Juffrouw Symforosa…” enzoverder.
Op het programma voor het volgend seizoen
staan twee nieuwe producties: een

non-verbaal kleuterprogramma, dat in
workshop geschreven is en een bewerking van
"Vliegenblad" (Christine Brunet.) Dit werk
kreeg verleden jaar in Wallonië de prijs voor
het beste kinderteaterdrama.”

Ik wens uw theater in elk geval, namens onze
auteursvereniging, veel succes toe en hoop dat
onze auteurs uw uitdaging aanvaarden om hun
talenten ook via deze zeer typische dramavorm
te komen bewijzen.

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

TAPTOE’S erf
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AANKONDIGINGEN
Afscheid Marlies
Na 4 fantastische jaren neem ik afscheid van m'n 2e thuis en spring ik in een avontuur.
Merci voor jullie vertrouwen, verhalen, warmte, gezelschap, strijd,...

Ik kon hier

Iedere dag bijleren
nieuwe mensen leren kennen
Levensverhalen beluisteren

Uitdagingen aangaan
Lekker eten
Groeien

Werken met vrijwilligers
Strijd voeren
Ontmoeten

En nog zoveel meer

Maar ook gewoon zijn

Merci voor alles
Marlies
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einde stage Fien

Hallo beste Zuidpoorters!

Mijn stage bij jullie zit er helaas op.
Hopelijk vonden jullie het even fijn als ik.

Ik wil jullie eerst en vooral graag bedanken
voor alle leuke momenten die we samen
hadden.
Bij het begin van mijn stage had ik nooit
verwacht dat ik zoveel fantastische mensen
zou ontmoeten.
Ik heb genoten van elke wandeling, elke
workshop, elke babbel…
Verder heb ik natuurlijk ook veel bijgeleerd uit
jullie ervaringen. Bedankt om jullie verhalen
met mij te delen.

Helaas komt aan alle mooie liedjes een einde.
Ik wens jullie allemaal het beste toe en een
grote barbecue deze zomer!
Geniet van de kleine dingen. Ik ben er van
overtuigd dat er betere tijden aankomen.

Wie weet, breng ik eens een bezoekje deze
zomer.
Hopelijk zien we elkaar dan terug.

Veel groetjes

Fien
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TWEESPRAAK
met Georges

Bij onze Poort kloppen er mensen met een
zeer verschillende achtergrond aan.
Verschillend wat betreft afkomst, familiale
omstandigheden, financieel vermogen en
dergelijke.
Een van die mensen is de relatieve
nieuwkomer Georges. Hij volgt al een tijdje het
Zuidpoort-pad en is graag bereid zijn verhaal in
de Echo te vertellen.

De meesten hier hebben de strijd tegen
kansarmoede moeten leveren. Was dat bij jou
ook het geval?
Nee, we hadden geen grote geldzorgen en
woonden zelfs in een comfortabele bungalow.
Een zware last was er wel: mijn vader was
jongdement en kon dus niet voor zichzelf
zorgen.

Ooit werkloos geweest?
Nee, ik heb altijd gewerkt en dat is geen toeval.
Een paar keer in mijn leven heb ik “de knop
omgedraaid” en mijn wilskracht gebruikt om
een stap vooruit te kunnen zetten. Om,
ondanks een handicap in het gehoor, lynotypist
te kunnen worden en daarna met een
computer te leren werken. Bij dat laatste had
ik veel aan Fien. Dat mag wel eens gezegd
worden.

Had je het niet zeer moeilijk om een relatie aan
te gaan?
Ja, dat liep niet van een leien dakje, maar ik
had toch een relatie met een dochter van de
burgemeester van Sint-Denijs-Westrem.

De sociale sector is je waarschijnlijk al lang niet
vreemd?
Nee, ik werkte voor een zeer bescheiden loon
bij de Bond Moyson, maar daarna ging ik bij de
CM aan de slag als vrijwilliger.

Waarom die overstap naar een niet-bezoldigde
activiteit?
Ik vond dat werk boeiender. Bij de CM kwam ik
in contact met interessantere mensen. En had
ik meer het gevoel dat ik mensen kon helpen.

Maar dan zag je allicht ook zeer trieste situaties?
Ja, onder andere een tragisch geval: een vrouw
had haar man en haar dochter vermoord en
daarna zelfmoord gepleegd. Dit gaat niet in je
koude kleren zitten, dat snap je wel.

Hoe zat het met de rest van je familie?
Ik heb een goede band met mijn twee
getrouwde zusters. Verder heb ik altijd voor
mijn gehandicapte vader gezorgd.

Een deel van je vrije tijd breng je in de Zuidpoort
door. Een uitstekende keuze. Heb je verder nog
hobby’s?
Ik lees en kijk een beetje TV, naar Thuis en
naar Neighbours.

Ik ook, naar Thuis bedoel ik. Bedankt voor dit
interview, Georges.

Roland
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TERUGBLIK
Naaicursussen en naaiatelier
Vorig jaar won Sien een prijs om te besteden aan het naaiatelier. Ook al konden we niet
samenkomen met de vrijwilligers van het naaiatelier, dankzij deze prijs konden we een cursus
naaien opstarten en toch met naald en naaimachine aan de slag in De Zuidpoort.

Vanaf september organiseert ’t Singertje
opnieuw maandelijkse momenten om reparaties,
verstelwerk… te doen tegen kleine prijsjes.
Nieuw is dat er tijdens deze momenten ook een
naaimachine ter beschikking zal staan voor wie graag zelf
aan de slag gaat maar thuis geen naaimachine heeft.

Noteer dus in jouw agenda: vanaf september, elke eerste
dinsdag van de maand tussen 16u00 en 18u00:
naaiatelier ’t Singertje in De Zuidpoort.
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17 oktober - Werelddag van Verzet tegen Armoede
Dit jaar gaat 17 oktober over maatschappelijke participatie: het deelnemen én deelhebben aan de
maatschappij. In Gent leggen we de focus op het vrijetijdsaspect.

In de Zuidpoort kwamen we een eerste keer samen op 15 juli om het te hebben over deze dag, de
betekenis van armoede en het jaar thema.
In augustus gaan we samen met Hooman van Mais Quelle Chanson aan de slag om onze
bedenkingen op een kunstzinnige manier weer te geven. Het eindresultaat zal je op 17 oktober op
het Sint-Pietersplein kunnen beleven.
Als starter voor de werkgroep 17/10 trokken we richting De Vooruit. Steven en Sabine delen graag
hun ervaring van de avond.

Op donderdag 25 juli stonden we met een hele groep Zuidpoorters
voor de Vooruit om naar het concertje van Unis te gaan luisteren.
We hadden wel pech, want de reservatie was niet doorgekomen. We
mochten wel pal onder het balkon zitten, waar UNIS stond te spelen
en te zingen.
Daardoor zouden de meesten onder ons niets zien, maar des te
beter horen!
Toch willen Steven en Sabine (die wel alles kon zien) enkele
indrukken doorgeven.
Drie afro-vrouwen op het podium, een zangeres, een gitarist en een
pianiste. De zangeres zong ons onbekende eigen songs, heel
kwetsbaar, heel warm. Het liet je wegdromen.

De piano en de gitaar stonden wel wat scherp, als ondersteuning
van de broze zang. De pianiste straalde in al haar onbeweeglijke
stevigheid een grote rust uit. De gitaar was juist levendig. De
meeste Zuidpoorters vonden het heel gezellig. Buiten, met een
drankje… De muziek sloeg echter wat minder aan, omdat het in het
Engels was en dus voor de meesten onverstaanbaar…
Hopelijk werd er toch een groepsgevoel gesmeed, een goede start
voor de werkgroep over maatschappelijk participatie & vrije tijd in
De Zuidpoort.

Steven en Sabine
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Ondertussen heeft september ons al verwelkomd. Na een boeiende augustus maand waarin we
veel uitwisselden over ‘vrije tijd’, de betekenis ervan, de waarde…. is het tijd om aan de slag te en
de creativiteit te laten vloeien. Het wordt iets met bussen en ballonnen, drempels overwinnen en
verhalen van hoop.

Voor we het goed konden beseffen, zat 17 oktober er al weer op.
Zoals verwacht werd het een namiddag en avond van creativiteit
en verhalen. Wie aanwezig was, weet dat je er niet enkel kwam
om te luisteren maar ook om te doen.

Bedankt aan iedereen die deze dag mee waarmaakte en
natuurlijk ook aan iedereen die aanwezig was op het
Sint-Pietersplein.

Geniet mee van de foto’s.

Wees welkom in De Zuidpoort om het inhoudelijke boekje van dit
jaar te komen oppikken!
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Wandelen met De Zuidpoort
Tof! We gaan het missen!
Gezellig! Regelmatig een terrasje doen zou wel goed zijn!
Waarover gaat dit?

We zitten met enkele wandelaars bijeen in de
tuin van De Zuidpoort en kijken teug naar ons
wandel-halfjaar. Het begon toen Corona kwam
en de gewone activiteiten niet meer konden
doorgaan. Iedereen miste het en er moest iets
anders komen. Dan maar samen de buitenlucht
in, iedere dinsdagnamiddag van 14 tot 16 uur,
weer of geen weer! We kregen een stappenteller
en een thermos drinken mee. Als je nu echt
straffe koffie wou kon je die ook zelf meebrengen
van huis. Als we terugkwamen in de tuin van De
Zuidpoort schreven we de som van het aantal
stappen dat elk van ons op zijn teller vond in de
rooster op een groot kartonnen plakkaat. Er
hoorde ook een kaart bij met een denkbeeldige
route, die van keer tot keer aangroeide
naargelang het aantal kilometers dat we samen
aflegden. Iedere keer konden we samen een
richting en een interessante locatie bepalen. Zo
maakten we een denkbeeldige wandeling van
Malmédy naar… Gent! Het ziet er nu uit als een
slingerende slang.
We halen nu herinneringen op aan bepaalde
wandelingen.
Nadat we in de herfst al eens geoefend hadden
met een paddenstoelenwandeling, hadden we in
juni een prachtige insectenwandeling. We waren
met een 10 tal wandelaars, Steven voorop met
een vlindernet. Je moest hem zien zwieren met
dat net! Emile had een klein plastieken potje mee.
We wandelden in de tuin van de universiteit aan
de Sterre, het oud militair domein. Daar zijn veel
kleine en grotere grasvelden. De actie ‘maai mei
niet’ had zeker vruchten afgeworpen, want we
kwamen overal bloemen in stralende kleuren
tegen, en dus veel insecten! We gaven allemaal
onze ogen de kost. Als we een insect zagen
riepen we ”hier!” naar onze vlinderman en Emile

met het potje. Steven en Zahra namen foto’s.
Steven raadpleegde dan zijn app en vertelde de
naam van het insect. We kwamen aan meer dan
25 soorten! Zo leerzaam! Maar toch was het een
verademing een vlindertje weer vrij te laten. We
hebben ook gelachen! Jammer dat mevrouw de
imker ons niet dichterbij kon laten komen, dan
hadden we nog meer geleerd over bijen.
We deden ook verschillende wandelingen met
opdrachtjes, die voorbereid waren door de
stagiaires Manon en Fien, of eens door een
groepje studenten. Dat was heel tof. Zo denken
we aan de Bingo-wandeling in het natuurdomein
achter de Clemenspoort. We zochten naar wat op
de prentjes stond (een boom, plant, een dier, een
voorwerp…), zo konden we dat aankruisen tot we
vier op een rij hadden en dus een punt. We
hielden halt voor een gesprek over de missie van
De Zuidpoort.
Zahra bracht goede herinneringen in van op de
boswandeling in de buurt van St Jozef (de school).
We waren daar al eens geweest, maar
onverwacht gidste een nieuwe deelnemer ons
naar verborgen plekjes. Zo liepen we gebukt
onder het natte groen door, close met de natuur!
Wandelen bracht ook herinneringen boven uit de
eigen jeugd, soms leuke, soms minder leuke.
Een aanleiding voor gesprek.
De laatste wandeling was vandaag, naar het
Citadelpark. Valérie trakteerde ons daar in de
zomerbar. De stortregen maakte het alleen maar
gezelliger!

Voor herhaling vatbaar! Unaniem!

Emile, Koen, Inge, Zhara, Sabine, Valérie en de
vele andere wandelaars die de afgelopen

maanden van de partij waren.
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Prachtige avond met vuur en hotdogs !
Maandag 12 juli gaven we het startschot
voor onze zomer. De klanken van de
ukelele-workshop waren nog maar net
verdwenen tussen de bomen toen de tuin
zich voor het eerst in lange tijd nog eens
liet vollopen met veel mensen. Wat
heerlijk om opnieuw tussen de
schaterlachen, boeiende babbels,
gekende en nieuwe gezichten te kunnen
vertoeven. Rond de kampvuurtjes vulden
we onze magen en harten. Wat een avond!

Foto’s en bijvoegen van op de website
Vuur, hotdogs en vooral goed gezelschap.
Wat een prachtige avond!

Check de foto’s op
dezuidpoortgent.be/2021/07/13/prachtige-avond/
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DE ZUIDPAN
Toastmet avocado

Avocado toast is zo simpel en makkelijk te maken … en als je het mij vraagt ook heerlijk.
Als het zo snel klaar is wil je dit vast wel eens uitproberen, maar hoe maak je nu zo’n avocado
toast?

> Rooster 2 sneetjes brood.
> Neem een rijpe avocado. Schil en ontpit

hem.
> Maak van het vruchtenvlees een smosje

met een vork. Smeer dit op het
geroosterd brood.

> Strooi er een beetje peper op.
> Daarboven op kan je nog wat rauwe

groenten leggen zoals radijsjes,
geraspte wortel, uitjes of komkommer.

Smakelijk,
Hilde
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POËTENHOEK

Stap voor stap

Het liet iets achter, de kloppen en stampen

die blik, het brullen en tieren, simpelweg omdat ik het was

Ik spartel, bijna ten onder, langzaam drijf ik mee met het nu

weg van het oude gekende, onderweg naar anders

ik wil meer zijn, meer dan voetstappen op een al veel te lang betreden pad

eindelijk afscheid, van wat was, onderweg in het nu

Stoed - 10/06/2021
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