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Verslag!Parlement!3!oktober!2015!
 
Aanwezig : Steven, Sil, Sabine, Hilde, Ann, Monique, Marijke, Johan, Anne-Marie, Ronny, 
Jozef, Inge, Lieve, Patrick, Annemie, Hans, Gèry, Jan, Jean-Marie, Piet, Koen, Ketty Linda, 
Huguette, Marina, Gina, Michel, Moniek, Emile, Erwin, Annie (nieuw), Luc 

1.!Agenda)
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2.!Terugkijken)op)de)ontmoetingsdag)26/9)(Drongen)))
 
Reacties en quotering: 
Sabine (organisator): toffe dag. Voorstel om na een paar maanden te evalueren “heeft het 
effect gehad”. 
Hilde H: goed 7/10 
Monique A (organisator):: toffe dag, prima communicatie 9/10 
Marijke: samenhorigheid 8/10 
Johan: Voelde zich welkom en thuis voelen 11/10 
Anne-Marie: stelt voor om dit meerdere keren per jaar te doen en te evalueren 8/10 
Ronny (organisator): Goed, het einde mocht iets actiever zijn 
Jozef: heeft geen spijt 6/10 
Lieve: aangenaam 7/10 
Annemarie: was welkom, goed georganiseerd 9,5/10 
Emile: geen mening 
Erwin: vond groepsindeling volgens alfabet niet goed 
Gèry: perfect 10/10 
Jan : fijn om uit eigen ervaring te kunnen spreken 8/10 
Jean-Marie: Fijn, veel bijgeleerd 10/10 
Piet: goede dingen gezegd, tijd voor middagmaal te kort – een wandeling zou welkom 
geweest zijn 9/10 
Koen: goede betrokkenheid 9/10 
Linda: goeie groep 8/10 
Huguette: voelde zich welkom, namiddag te langdradig 7/10 
Gina: was altijd hetzelfde, te lang, wil meer variatie 
 

3.!Ambrosia’s)tafel)
 
Bedoeling: kunstwerk (ex-voto’s) maken voor het nieuw wijkgezondheidscentrum. Bestaat 
uit het maken van kastjes waarmee dankbaarheid uitgedrukt wordt. 13 mensen van de 
zuidpoort hebben een kasje gebouwd. In de wijk zijn ook nog andere groepen bezig. Een foto 
van al de kastjes wordt gehangen in het nieuw wijkgezondheidscentrum. Daarna mogen de 
kastjes naar huis meegenomen worden. 
 
Het kunstenaarsgezelschap Ambrosia’s Tafel is tevreden over onze openheid. 
 
Feedback: 

•! Sil$deelt$zijn$ervaring$omtrent$een$uitwisseling$(verteltafel)$zonder$discussie.$Dat$
doet$denken$aan$de$manier$waarop$de$Steungroep$werkt.$Met$het$verschil$dat$het$
verder$gaat$dan$een$rondje.$

•! Jean?Marie:$Vond$het$niet$evident/gemakkelijk$maar$heeft$nu$toch$een$
onderwerp$gevonden.$

•! Erwin:$Er$wordt$ook$een$soort$laboratorium$gemaakt$bestaande$uit$buisjes.$In$elk$
buisje$zal$een$vraag$zitten.$
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•! Ronny:$Het$kasje$kan$ook$betekenis$hebben$voor$jezelf,$een$soort$altaar.$
•! Gina:$kan$s$’avonds$niet$komen.$Zal$de$volgende$zaterdagnamiddag$proberen$te$
komen.$
$

4.!Pretloket)
 
Voorstelling van activiteiten voor oktober en november door Linda. Inschrijven en betalen 
bij iemand van het pretloket. Voor activiteiten die gratis zijn mag je zelf jouw naam 
vermelden. 
Er zijn terug cinematicket te koop aan 2€ (kinepolis). Er zijn nog 4 kaarten te koop aan 1,50€ 
voor de Sfinx (korenmarkt). 
 

5.!Wereldverzetdag)tegen)armoede)17/10)
$

Programma: 

  13u30 – 17u30 Zoektocht (start onder de stadshal) 
In de binnenstad kan je op diverse locaties meedoen met ‘Stad van fortuin?, OverLEVEN met een 
lege portemonnee’.�
Een draai aan het rad bepaalt hoe rijk of arm je bent en dat wordt meteen je uitgangspositie voor een 
verrassende ontdekkingstocht voor groot en klein. 
 

  18u – 19u Actie / theater der onderdrukten (Sint-Pietersplein) 
Dit jaar slaan de Gentse Verenigingen Waar Armen Het Woord Nemen (Beweging van Mensen met een 
Laag Inkomen en Kinderen, Sivi en De Zuidpoort) de handen in elkaar en brengen ‘theater van 
de onderdrukten‘. 
Mensen met armoede-ervaring beelden er samen het armoedeweb uit. Over hoe elke uitsluiting, de andere 
veroorzaakt of versterkt. Tot je helemaal verstrikt geraakt in het web. 
Kom naar onze solidariteitsactie om het armoedeweb samen te doorbreken. Een pleidooi om 
mensenrechten (ook in Gent) te respecteren! (op het plein worden eten en drank voorzien voor de 
kijklustigen). 
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  19u – 19u30 Herdenking (Sint-Pietersplein) 
Jaarlijkse herdenking aan de gedenksteen met getuigenissen van mensen in armoede. 
De herdenking staat dit jaar in het thema van ‘wat betekent 17 oktober voor mensen in armoede, 
de strijd tegen armoede, samen strijden tegen armoede?‘. Ook Mieke Vanhecke (voorzitter bmlik) en 
Frederic Vanhauwaert (Netwerk tegen Armoede) komen aan het woord. 
 

  19u30 – 20u Optocht (Sint-Pietersplein –> stadshal) 
We wandelen met z’n allen richting Stadshal met een duidelijke boodschap voor Gent: ‘Armoede is 
geen eigen keuze. Investeer in mensen!‘ Op de ritmes van de sambaband van Jong Gent in 
Actie, No Pasaran en Rhythms of Resistance. 
 

  20u – 22u Film (stadshal) 
!! 20u: Armoede Is Geen Eigen Keuze (Verenigingen Waar Armen Het Woord Nemen 2014). 

Over hoe mensen in armoede terecht komen en erin blijven. 
!! 20u20 – 22u: Kes (Ken Loach 1969). Over een 15-jarig probleemkind dat opgroeit in een troosteloze 

arbeiderswijk, overal wordt uitgesloten. Een lichtpunt wordt de torenvalk die hij zelf africht. 
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Programma: 

 
 
 
Eten en drank: 

"! Eten$wordt$voldoende$voorzien$onder$de$stadshal,$tijdens$de$zoektocht$en$op$het$
St.$Pietersplein.$Op$het$St.$Pietersplein$is$het$nog$niet$duidelijk.$Zal$medegedeeld$
worden$per$SMS.$Het$eten$is$waarschijnlijk$gratis!$

 
"! Drank$is$gratis.$De$multinational$Cargill$zorgt$er$voor.$Dit$bedrijf$is$echter$niet$
“ethisch”$en$“proper”.$Creëert$zelf$armoede$in$de$wereld.$De$samenwerking$met$
dit$bedrijf$werd$beslist$door$de$Algemene$Werkgroep$17$oktober$en$het$OCMW.$

 
"! Als$Zuidpoorters$willen$we$daar$niet$aan$meedoen.$Er$werden$verschillende$
voorstellen$gedaan:$
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•! Een$petitie$met$aanklacht$tegen$de$werking$van$dit$bedrijf$ter$plaatse$laten$
tekenen.$Koen$zorgt$voor$de$petitie.$Annie,$Marijke$en$Monique$willen$met$de$
petitie$rondgaan.$

•! Oxfam$contacteren$en$betrekken$om$eventueel$info$te$geven.$$
•! ZP$zorgt$voor$eigen$drank.$Piet$koopt$drank$bij$een$Oxfam$wereldwinkel.$

Drank: 
Vorig jaar werd besloten om geen alcohol te verkopen. De werkgroep heeft echter beslist om 
wel alcohol te verkopen, want er was vraag naar vorig jaar. Cargill wil geen alcohol geven. 
Dus zorgt de werkgroep zelf voor bier en wijn. Het bier kost 2€ en een glas wijn 3€. Er werd 
nog geprobeerd om dit tegen te gaan, maar te vergeefs.  
Er wordt hier heel verontwaardigd op gereageerd! 
 
Bij de evaluatie zal de ZP deze wantoestanden rond drank (cargill en alcohol) duidelijk 
aankaarten. 
 
We evalueren op het parlement van november. 
 

6.!Naaiatelier:)
 
Marijke heeft een naaimachine meegebracht. Sabine vraagt iemand voor logistieke steun! 

$

7.!Varia:)
 
Gina meldt dat het opstapje bij het binnen en buiten gaan levensgevaarlijk is. Er gebeurde 
reeds een ongeluk. Moet dringend iets aan gedaan worden. 
 
Steven merkte dat het glas in de achterdeur los zat. Steven vraagt dat men hem verwittigt als 
er iets kapot is. 

$

8.!Volgend)parlement:)
 
Zaterdag  7 november om 10 uur in De Zuidpoort. 
 
 

 


