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VOORWOORD 
 
 
We zijn ietsje later met de Echo. Het is niet zo dat we niets te melden hebben. 
Eerder het omgekeerde is een feit. Een aantal drukke maanden hebben we achter de 
rug. Het is best wel fijn om er op terug te kijken.  
 
Zo was de hele wereld welkom op onze opendeurdag. Achteraf waren we het er 
unaniem over eens: de opendeurdag was zowaar een succes! Sommige 
Zuidpoorters trokken dan weer zelf de wereld in. Gelukkig keerden ze terug om hun 
avonturenverhalen met ons te kunnen delen! 
 
Verderop in de echo lees je ook over onze themawerking. We hebben graag dat 
mensen méér en beter naar ons luisteren. En om dat te bereiken hebben we in het 
laatste jaar heel hard gewerkt. De laatste vergadering  van deze themawerking in juni 
zit nog fris in het geheugen. Een boeiende vergadering met 30 man in een heerlijk 
avondzonnetje in de tuin. Tussen de takken van de lage boompjes overliep Steven 
ons mooie schema van hoe beter te luisteren. Luc bevestigde: “jullie hebben mooi 
werk geleverd.” We moesten hem even verbeteren: “jij en wij hebben mooi werk 
geleverd!” Als bedanking kregen we allemaal een zakje met lavendel.  
 
Alsof lavendel nog niet zomers genoeg is. Binnenkort begint de zomer echt! We gaan 
die op 4 juli in gang zetten met een barbecue ter ere van Diederik die jarenlang aan 
het roer stond van De Zuidpoort. Nu probeer ik er het beste van te maken. Merci 
Zuidpoorters voor deze mooie maanden! 
 
Jan  
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UITSTAPPEN EN EVENEMENTEN 
 

Open deurdag 9 mei : 
 
Het hele jaar opent de Zuidpoort haar deuren voor alle vrienden, sympathisanten en 
gewoon geïnteresseerden. Eén dag op de 365 zwaait onze Poort wagenwijd open. 
Dan is het (tuin)feest. Dan komt een bonte massa op ons af: piepjong, jong en oud, 
blank en een ietsje minder blank, mannen en vrouwen, aanhangers van diverse 
religies. Onze opendeurdag zou je gerust ook de diversiteitsdag kunnen noemen. 
Er was gezorgd voor allerlei soorten vermaak en amusement. Iedereen vond er zijn 
gading, van bejaarde pannenkoekensmullers tot mijn tweejarige kleindochter, die 
zich rot amuseerde in de zandbak. 
Franks weerkaart had er grijs uitgezien, maar we boften: het bleef bij een paar 
gemene windstoten. De vrijwilliger werkten zich te pletter, wat wel niemand nog 
verbaast. 
Beelden spreken luider dan woorden, dus laat ik die verder aan de beurt.  
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Na 15O pannenkoeken, 250 ijsjes en 350 drankjes maken we graag nog even tijd om een paar 

mooie momenten met u te delen.  
 
Bedankt aan alle bezoekers, supervrijwilligers en weergoden! 
 
Roland                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



² 

  	  9 

 

Smakelijk ontbijten : 
 
Woensdag 13 mei was er in Nieuw Gent voor de 4de keer op rij een buurtontbijt voor ongeveer 
80 buurtbewoners. 
Dat is het eerste initiatief dat we met de buurt nemen om ontmoeting te stimuleren en luisterende 
oren te bieden. 

Voorlopig organiseren we het nog op 27 mei, 10 juni en 24 juni, telkens van 8 tot 10 u in het 
Open Huis (ingang tussen Bib en Politie op het Rerum-Novarumplein). Het ontbijt kost € 0,5 en 
koffie en thee zijn gratis. 

Het ontbijt wordt georganiseerd en bekostigd door Buurtwerk Gent, InGent, OCMW, 
Samenlevingsopbouw, Dienst Beleidsparticipatie – Strategie en Coördinatie van Stad Gent en De 
Zuidpoort. 

Alvast enkele sfeerbeelden: 
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INFO EN ACTUALITEIT 
 

 

Luister beter!  
 
Een hele tijd geleden stelden we vast dat mensen in armoede heel wat stress ervaren in het 
contact met diensten, hulpverleners, … 

De afgelopen weken zijn we met een 20-tal mensen in armoede opzoek gegaan naar de 

oorzaken en vooral hoe die stress kan voorkomen worden. Blijkbaar hangt heel veel af van 
de aanpak van het gesprek. 

Hier zie je de samenvatting van onze bevindingen. Meer info op 

http://www.dezuidpoortgent.be/parlement/luister-beter-naar-ons/ 
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Gentse in geishaland : 
 

Monique Arickx is reeds lang een van de sterkhouders van onze vereniging. Wellicht 
minder bekend is dat zij ook in verre buitenlanden een handje toesteekt. In Japan 
bijvoorbeeld. Ze was bereid er met ons over te praten. 
 
Echo: Wij zien die horden Japanse toeristen, velen heel jong, en denken dan, 
Japan moet een welvarend land zijn. Dat is misschien naïef? 
Monique: Je mag je inderdaad niet verkijken op die schone schijn, de welvaart van 
de middenklasse en van een zeer rijke groep. Er zijn verschillende groepen mensen 
die het moeilijk hebben in Japan: mensen in armoede, vereenzaamden, slachtoffers 
van rampen, afstammelingen van groepen die als minderwaardig worden 
beschouwd. 
 

 
 
Echo: Dat is heel wat! Vertel eens meer specifiek over de armen. 
Monique: Onder de mensen in armoede heb je de mensen zonder inkomen maar 
toch met een adres (domicilie): zij krijgen vande staat een maandelijks “leefloon” ter 
waarde van ongeveer 1000 €. Meer dan de helft van die som moet besteed worden 
aan huishuur; verder zijn er ook uitgaven voor water, gas, elektriciteit ... Veel blijft 
niet over om van te leven. 
Echo:  Dat kan ik me voorstellen. Zijn er ook mensen zonder adres, daklozen? 
Monique: Jawel, zij hebben geen domicilie en krijgen geen steun van de staat. Die 
mensen zijn er het slechtst aan toe. Zij trachten te overleven met overschotten van 
etenswaren die door grootwarenhuizen weggegooid worden, met wisselgeld dat 
achterbleef in automaten (komt veel voor in Japan), met het verzamelen en verkopen 
van aluminiumblikjes... Bedelaars zie je er niet en diefstal komt weinig voor. 
Echo:  Die welopgevoede Japanners toch… Ik krijg een wrang gevoel bij dat 
contrast tussen mensen die slordig omspringen met wisselgeld en anderen die 
van diezelfde muntstukken moeten leven. Maar na al die tijd heb je allicht kijk 
op de armoedebestrijding daar? 
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Monique: Omdat mijn vriendin Hironosan lid is van een groep die aandacht heeft 
voor mensen in armoede in Himeji (Japan), weet ik een beetje op welke manier men 
daar de zaken aanpakt. Als ik in Japan ben, ga ik meehelpen.  
 
Echo:  Wij hadden niet anders verwacht, Monique. Vertel maar verder. 
Monique: De meeste initiatieven worden genomen door christenen (protestanten en 
katholieken samen of apart), door mensen van Tenrikyo(een religie) en door 
individuen. Een groep die - zoals De Zuidpoort - streeft naar maatschappelijke 
verandering en samenwerkt met mensen in armoede, komt daar blijkbaar niet 
voor.De hulp is uitsluitend materieel. Om hen tot een andere werkwijze te bewegen, 
spreek ik soms met hen over onze Zuidpoort, maar dat heeft tot dusver geen 
resultaten opgeleverd. 
 

                                           
 
Echo: Religies kleuren een cultuur. Hoe zit dat in Japan?  
Monique: De meeste Japanners zijn aanhangers van shinto (de weg der goden) en 
van het boeddhisme.De christenen zijn een minderheidsgroep; dit betekent dat er in 
Japan weinig mensen katholiek of protestant zijn. De stad Himeji telt ongeveer 
evenveel inwoners als Antwerpen en heeft maar één katholieke kerk en één 
protestants centrum. De protestanten begonnen met een voedselbedeling en wilden 
terzelfdertijd een maaltijd aanbieden, maar beschikten niet over de nodige ruimte 
noch over een keuken. Die worden door de katholieken ter beschikking gesteld en 
beide groepen werken nu samen voor het inzamelen van geld om die 
voedselbedeling mogelijk te maken, voor het leggen van contacten met bedrijven uit 
de voedingssector en voor de bereiding van een maaltijd en de bediening van de 
mensen op de 2 momenten per maand waarop de voedselbedeling plaats vindt.  
Sommige medewerkers hebben goede contacten met mensen van de gemeente en 
vernemen zo wie nood heeft aan een extraatje. Die noodlijdenden worden dan 
uitgenodigd. 
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Echo: Een stad even groot als Antwerpen en wij kennen  die niet… (Zegt dat 
iets over ons of over Antwerpen?) Maar vertel vooral voort. 
 
 

 
 
 
 
Veel Japanners kennen ook België niet, laat staan Antwerpen. 
Monique: 50 à 60 mensen - vooral mannen - komen naar de voedselbedeling. Alles 
gebeurt buiten, wat bij slecht weer niet leuk is. Terwijl de mensen wachten op het 
eten, krijgen ze koffie of thee. Het eten bestaat uit ofwel soep met rijstballen ofwel 
een maaltijd bestaande uit rijst met groenten en een beetje vis of vlees, soms met 
een gekookt ei... en een dessertje. Het menu is afhankelijk van wat de organisatoren 
kunnen krijgen of goedkoop kopen. De mensen in armoede hebben geen inspraak in 
het menu en er wordthen ook niet gevraagd om mee te helpen, al springen enkelen 
onder hen spontaan bij.Ze betalen ook geen bijdrage. 
Het aantal mensen in armoede in Himeji is veel groter dan degenen die naar die 
voedselbedeling komen. Na de voedselbedeling rijden 2 à 3 jonge gasten met de 
overschotten rond naar daklozen die niet kwamen maar zeker wat extra’s kunnen 
gebruiken. In de voedselpakketten zit vaak rijst omdat dit een basisvoedsel is. De 
daklozen kunnen die niet klaar maken (geen water, geen vuur) en krijgen extra 
rijstballen, gekookte eieren... of andere zaken die een tijdje bewaren. 
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Echo: Allemaal heel nobel, maar doen de mensen met een traditionele Japanse 
godsdienst niets om de nood te lenigen? 
Monique: Mensen van de shinto- of boeddhistische tempels doen niets in dit 
verband, voor zover ik weet. De leden van Tenrikyo daarentegen (ong. 1% van de 
bevolking) helpen mensen in armoede. Tenrikyo is een nieuwe godsdienst ontstaan 
in de 19de eeuw; een soort kruising van shintoïsme (de natuurgodsdienst van Japan) 
met het christendom. Zij geloven in een God de Vader. Hij wil dat we een vreugdevol 
leven leiden zodat hij ervan mee kan genieten; zo’n leven kan bereikt worden door 
liefdadigheid en door onthouding van hebzucht, egoïsme, haat, boosheid en 
pretentie. 
De nadruk ligt op het doen van liefdadigheid. Als kinderen van eenzelfde God zijn 
alle mensen broers en zusters van elkaar en het is dan ook vanzelfsprekend dat men 
elkaar helpt. 
Echo: Zeer positief en hoopgevend. Nog ander goed nieuws? 
Monique: Voor de 65+-ers organiseert de gemeente, om mensen uit de eenzaamheid 
te halen, maandelijks een volledige maaltijd die ongeveer 1€ per persoon kost (zeer 
goedkoop in Japan), maar de mensen in armoede nemen daar niet aan deel. 
Echo: Heel jammer. Daar is nog werk aan de winkel. Bedankt voor dit 
interessante verhaal. 
 
Roland 
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Delhi belly van Gentse Gèry 
 
Onze dappere Indiaganger Gèry (met è, jaja) is nu al enkele maanden terug uit dat 
onmetelijke, voor ons moeilijk te doorgronden land. Tijd dus om nog eens met hem te 
praten nu een en ander wat is kunnen bezinken . 
 
Echo: Hoe ben je ertoe gekomen voor 5 maanden naar India te vertrekken, 
Gèry? 
Gèry: Via mijn werk als ambulancier was ik in contact met mensen bij de universiteit 
van Gent. Die spraken over de mogelijkheid om daar vrijwilligerswerk te doen en 
lieten me kiezen uit een lange lijst. Ik koos armoedebestrijding. 
Echo: Van een Zuidpoorter verbaast ons dat niets, zeker als het om het arme 
India gaat. Vertel ons een wat over New Delhi. Is het daar zo erg als wij het ons 
voorstellen? 
Gèry: Driekwart van de inwoners van die stad zijn dakloos! Vindingrijk zijn die 
mensen wel. Ze spannen zeildoek tussen de bomen, of timmeren platen aaneen. Zo 
hebben ze een beetje, een klein beetje “privacy”. Dat zie je aan de rand van de stad. 
In het centrum slapen ze gewoon op straat, en doen daar ook alles… Daar zijn er wel 
schuilkelders voor de daklozen, die daar een bed en een deken krijgen. Maar 
sommigen verkiezen te overnachten op straat omdat ze dan giften krijgen van 
goedhartige, meer gegoede Indiërs.  
 
 
 
 

 
 
(Foto van India Gate in New Delhi, een gedenkteken voor de Indiase gesneuvelden 
in de eerste wereldoorlog) 
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Echo: Je hebt het daar over de armste lagen van de bevolking. Zijn sommigen 
er niet iets beter aan toe? 
Gèry: Jawel, de iets minder armen hebben een huisje. Daarin is het met de hygiëne 
zeer slecht gesteld. Er lopen ratten in rond. Dat is daar “normaal”. 
Echo: Hoe verklaar jij dat die mensen niet in opstand komen? 
Gèry: Het fatalisme van de Indiërs.  De Hindoe godsdienst leert hen dat zij dat nu 
dood een nieuw leven zullen krijgen en dat de god Vishnoe beslist wat voor een 
leven dat zal zijn, afhankelijk van hun daden in dit leven. Wie nu goed leeft, is in het 
volgende leven rijk, wie slecht leeft zal daarvoor boeten met zware armoede. De 
Indiërs denken dus dat er aan hun lot niets te veranderen is. 
Echo: Naast het hindoeïsme zijn er daar nog andere godsdiensten, niet? 
Gèry: Er zijn daar sikhs, boeddhisten, jainisten en moslims. De christenen vormen 
een kleine minderheid. 
Echo: Laten we het nu eens over je werk daar hebben. 
Gèry: Naast armoedebestrijding heb ik ook aan ziekenzorg gedaan. Later ook aan 
beveiliging meegeholpen. Ik was waarnemer bij regionale verkiezingen. Ik leende 
een helpende hand in het district ziekenhuis, ik leerde kinderen en dames lezen, ik 
hielp bij de ontwikkeling van menselijke hulpbronnen, ik….. Het is zoveel, misschien 
te veel om  
 

 
 
Echo: Weet je wat, hou daar eens een voordracht over in de Zuidpoort. Reken 
maar dat iedereen erg geïnteresseerd zal zijn. Maar zeg eens, wat is je 
algemene indruk over het land? Is er vooruitgang te bespeuren, hoe 
bescheiden ook? 
Gèry: De gemiddelde Delhiite is er op vooruitgegaan. Er rijden meer auto’s, de 
middenklasse wordt dus groter. De cinema’s hebben succes en, vooral, er wordt 
minder gedronken. 
Maar ik heb nog niet gezegd dat ik daar serieus ziek ben geweest. In de 
ingewanden. Ik vreesde voor malaria, maar de dokter noemde mijn kwaal 
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“Delhi belly” (Delhi-buikkwaal). Het kostte wat moeite om de nodige medicijnen te 
krijgen, maar dan ging het snel beter. 
Echo: Arme Gèry! En dan nog zo ver van huis. Maar daar heb je waarschijnlijk 
ook grote rijkdom gezien? 
Gèry: Uiteraard, de superrijken wonen in villawijken. Daar is het wel proper en zijn 
bijvoorbeeld de ambassades gevestigd.  
Echo: Ga je het nog doen? 
Gèry: Jawel. Het was een boeiende tijd en ik heb er veel bijgeleerd. Vooral het 
contact met al die vrijwilligers van diverse nationaliteit was heel interessant. 
Echo: Je bent een moedige man, Gèry. We zijn allen trots op jou. Bedankt voor 
je relaas. 
 
Roland 
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ONS TUINHOEKJE : 
 
Niet alleen binnen in ons Poorthuis wordt er hard gewerkt. In de tuin maken mensen 
met groene vingers die vingers regelmatig vuil. In de volle lente zie je daar de 
mooiste resultaten van. 
Staan nu heerlijk te bloeien: lelietjes-van-dalen, maartse viooltjes, smeerwortel. 
Onlangs aangeplant hebben wij de Spaanse margriet, vergeet-mij-nietjes, tulpen, 
helleborussen. 
Daar kunt ook digitaal van genieten. 
 
Roland 
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ZUIDPAN 
 

Penne met pastrami 
 

Dit keer een recept van David, onlangs in het kookatelier van de Zuidpoort 
omgetoverd tot een heerlijk gerecht. 
Wat hebben we nodig voor vier personen? 
 

500 g penne 
1 kg champignons 
3 grote tomaten 
Ca 200g schapen- of geitenkaas in blokjes 
1 pakje boursin 
(200g pastrami) 
Look 
Peper, zout 
Kruiden: rozemarijn, dragon, basilicum, zoete kaneel 
Scheut olijfolie. 

 
Hoe gaan we tewerk? 
 

-‐ De penne koken gedurende 10 à 12 minuten; nadien kookvocht afgieten. 
-‐ Scheut olijfolie aan de gekookte penne toevoegen. 
-‐ Tegelijkertijd de champignons bakken en vervolgens toevoegen aan de 

penne. 
-‐ Boursinkaas eronder roeren. 
-‐ Kruiden toevoegen. 
-‐ Tot slot: stukjes tomaat, de in blokjes gesneden schapen- of geitenkaas en 

eventueel de pastrami voorzichtig eronder mengen. 
-‐ 3 à 4 minuten al roerend het gerecht  op een zacht vuurtje laten sudderen. 

 
 

             
 
                                                SMAKELIJK! 
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VARIA 
 
 

Onze jarigen 
 
 

Juni 
 

23)Pascal De Rooze 
24) Inge Van Lancker 

 
 
 

 
Juli 

 
8)Eric Pringels 

7) Diederik Janssens 
10) TaniaGodefroot 
13) Mario Govaert 
15) Lieve Deprey 
18) Lieve Casert 

24) Michel De Beer 
 
 

 
Augustus 

 
2)Thérèse Gouwy 

4) Lia Lagae 
12) Piet De Somere, Koen     

Lafaut 
14) Peter Tomlinson 

17) Christine Debruycker 
19) Lydia De Couck 

20) Greet Van Overloop 
23) Mira 
26) Ives 
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KALENDER juli - september 
 

Datum	   Aanvang	   Evenement	  
zaterdag	  4	  juli	  2015	   	  10:00	  u.	   Parlement	  
zaterdag	  4	  juli	  2015	   12.15	  u.	   Bedanktfeest	  Diederik	  
maandag	  6	  juli	  2015	   20.00	  u.	   Film	  Lee	  en	  Cindy	  C	  
dinsdag	  7	  juli	  2015	   10.00	  u.	   Kookatelier	  
dinsdag	  7	  juli	  2015	   14.00	  u.	   Pretloket	  
dinsdag	  7	  juli	  2015	   14.00	  u.	   open	  ontmoeting	  
dinsdag	  7	  juli	  2015	   19.00	  u.	   Grote	  intervisie	  
woensdag	  8	  juli	  2015	   18.00	  u.	   Steungroep	  
zaterdag	  11	  juli	  2015	   0.00	  u.	   Zomerfietstocht	  
dinsdag	  14	  juli	  2015	   10.00	  u.	   Kookatelier	  
dinsdag	  14	  juli	  2015	   14.00	  u.	   open	  ontmoeting	  
maandag	  20	  juli	  2015	   14.30	  u.	   Film	  Minions	  
dinsdag	  21	  juli	  2015	   10.00	  u.	   Kookatelier	  
dinsdag	  21	  juli	  2015	   14.00	  u.	   open	  ontmoeting	  
dinsdag	  21	  juli	  2015	   14.00	  u.	   Pretloket	  
dinsdag	  28	  juli	  2015	   10.00	  u.	   Kookatelier	  
dinsdag	  28	  juli	  2015	   14.00	  u.	   open	  ontmoeting	  

zaterdag	  1	  augustus	  2015	   0.00	  u.	   Uitstap	  Puyenbroek	  
dinsdag	  4	  augustus	  2015	   10.00	  u.	   Kookatelier	  
dinsdag	  4	  augustus	  2015	   14.00	  u.	   Pretloket	  
dinsdag	  4	  augustus	  2015	   14.00	  u.	   open	  ontmoeting	  
zaterdag	  8	  augustus	  2015	   0.00	  u.	   Zomerwandeling	  
dinsdag	  11	  augustus	  2015	   10.00	  u.	   Kookatelier	  
dinsdag	  11	  augustus	  2015	   14.00	  u.	   open	  ontmoeting	  
dinsdag	  18	  augustus	  2015	   10.00	  u.	   Kookatelier	  
dinsdag	  18	  augustus	  2015	   14.00	  u.	   open	  ontmoeting	  
dinsdag	  18	  augustus	  2015	   14.00	  u.	   Pretloket	  
dinsdag	  25	  augustus	  2015	   10.00	  u.	   Kookatelier	  
dinsdag	  25	  augustus	  2015	   14.00	  u.	   open	  ontmoeting	  
dinsdag	  1	  september	  2015	   10.00	  u.	   Kookatelier	  
dinsdag	  1	  september	  2015	   14.00	  u.	   open	  ontmoeting	  
dinsdag	  1	  september	  2015	   14.00	  u.	   Pretloket	  
zaterdag	  5	  september	  2015	   10.00	  u.	   Parlement	  
dinsdag	  8	  september	  2015	   10.00	  u.	   Kookatelier	  
dinsdag	  8	  september	  2015	   14.00	  u.	   open	  ontmoeting	  
dinsdag	  15	  september	  2015	   10.00	  u.	   Kookatelier	  
dinsdag	  15	  september	  2015	   14.00	  u.	   open	  ontmoeting	  
dinsdag	  15	  september	  2015	   14.00	  u.	   Pretloket	  
woensdag	  16	  september	  2015	   10.00	  u.	   17	  okt	  
zaterdag	  19	  september	  2015	   10.00	  u.	   open	  ontmoeting	  
zaterdag	  19	  september	  2015	   13.45	  u.	   Werkgroep	  Cultuur	  
dinsdag	  22	  september	  2015	   10.00	  u.	   Kookatelier	  
dinsdag	  22	  september	  2015	   14.00	  u.	   open	  ontmoeting	  
zaterdag	  26	  september	  2015	   9.00	  u.	   Grote	  Ontmoetingsdag	  
dinsdag	  29	  september	  2015	   10.00	  u.	   Kookatelier	  
dinsdag	  29	  september	  2015	   14.00	  u.	   open	  ontmoeting	  
dinsdag	  29	  september	  2015	   14.00	  u.	   Pretloket	  
woensdag	  30	  september	  2015	   14.00	  u.	   17	  okt	  Teunisbloem	  
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POËTENHOEK 
 
Tijdens een zonnige zaterdagmorgen heeft Eva Rousselle van Vormingplus ons in 
contact gebracht met Leonard Nolens, de veelvuldig bekroonde dichter van Vlaamse 
bodem. 
Dit is wel een van zijn allersterkste gedichten. 
 

Soeverein 
 
Hier of ginder maar je blijft 
Noodzakelijk, je bent niet vrij.                                 
Ik heb je met mij opgezadeld 
Voor het leven, er is voor ons                                     
Geen andere uitweg dan wij. 
 

 
 
    Kijk, daar is het enige pad, 
    In de goot, in de wolken 
    Of onder de grond, maar daar  

Is het oudste verbond van twee   
Die elkaar niet hebben dood gekregen. 

 
     Ja, ik was liever alleen 
     En sereen, soeverein. 
     Maar ik ben niet vrij. 
      blijf je noodzaak, blijf 
     Je prul, je god, je vod.  

          
Leonard Nolens 
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Colofon 
 

DE	  ZUIDPOORT-‐Echo	  is	  een	  driemaandelijkse	  uitgave	  van	  	  
de	  VZW	  DE	  ZUIDPOORT,	  Rerum-‐Novarumplein	  25	  te	  9000	  Gent.	  
Tel.	  09	  245	  09	  05	  
E-‐mail:	  info@dezuidpoortgent.be	  
Website:	  www.dezuidpoortgent.be	  
	  
Redactie:	  	  Hugo	  Coppens,	  Thomas	  De	  Maeseneer,	  Roland	  Huybrecht,	  Ingrid	  
Jacob,	  Rony	  Van	  Damme,	  Inge	  Van	  Lancker,	  Hilde	  Van	  Malderen.	  
	  
Eindredactie:	  
Roland	  Huybrecht,	  09/220	  25	  08.	  
	  
Verantwoordelijke	  uitgever:	  
Jan	  Verdée,	  Rerum-‐Novarumplein	  25,	  9000	  Gent.	  
	  
De	  Zuidpoort	  Onthaal:	  
Tel.	  09/245	  09	  05	  of	  0478/52.92.78.	  

	  Het	  Zuidpoort	  Parlement:	  eerste	  zaterdag	  van	  de	  maand	  (niet	  in	  juli	  en	  
augustus):	  	  

van	  10	  tot	  12u.	  Daarna	  eten	  we	  gezellig	  samen.	  

Giften	  aan	  de	  Zuidpoort:	  zijn	  fiscaal	  aftrekbaar	  vanaf	  40	  euro.	  
Op	  rekening	  nr.	  652-‐4803804-‐58	  van	  Vlaams	  Netwerk.	  
Omschrijving:	  projectnr.	  501-‐	  De	  Zuidpoort.	  
	  
Wilt	  u	  meer	  inlichtingen	  over	  de	  Zuidpoort	  ?	  
 
 
Naam: …………………………..………… 
 
Adres: ……………………….……………. 
E-mailadres: …………………………….. 
 
Telefoon: …………………….………….… 
 
o wil contact opnemen met de Zuidpoort. 
o wil meewerken met de Zuidpoort. 
o wil de Zuidpoort-Echo ontvangen. 


