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Voorwoord 

Groot nieuws! Vanaf augustus tot 31 december wordt het Zuidpoortteam 
versterkt. We geven onze nieuwe collega meteen het woord:  

 

Hallo iedereen!  

Inderdaad, vanaf heden kunnen jullie 
ook bij mij terecht met vragen, 
voorstellen, opmerkingen en 
bedenkingen. Deze halftijdse job 
combineer ik met de 
postgraduaatopleiding ‘Intercultureel 

werken en coachen’, die dieper ingaat op de interculturele dialoog. 
Mijn rol binnen De Zuidpoort is gevarieerd: ik ondersteun de 
themawerking, volg het kookatelier op, en nog zoveel meer…  

 

Oh ja: mijn naam is Rani Kerkaert. Ik studeerde net af als sociaal-
cultureel werkster en deed mijn stage in de groepswerkingen van de 
Emancipatorische Werking van OCMW Gent, waar ik geboeid raakte 
door armoedebestrijding. Ik was op zoek naar een uitdaging waar ik 
deze ervaringen verder kon uitdiepen. Dat ik nu bij De Zuidpoort 
kan starten, zie ik als een uitzonderlijke kans! Ik begin met veel 
enthousiasme, passie en nieuwsgierigheid aan deze uitdaging! 

 

Verder staat er van alles op het programma voor de komende maanden.  

Zo gaan Steven, An (van Leerpunt) en Rani samen met de groep verder 
aan de slag met de themawerking en werken we het tweede spoor ‘Luister 
beter’ verder uit. Hiervoor krijgen we hulp van onze noorderburen en 
theatermakers Job en Sjoerd! Benieuwd wat we precies van plan zijn? Je 
leest er meer over in deze Echo!  
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Naast de themawerking krijgt ook het vrijwilligersbeleid stilaan vorm. De 
keuken krijgt beetje per beetje een update en samen met de groep 
proberen we allerlei activiteiten uit tijdens de open ontmoeting op 
donderdag. Zo aten we onlangs al wafels en pannenkoeken met dank aan 
Emile. En werden er 3D-kaartjes gemaakt onder begeleiding van Lieve.  
 

Ook 17 oktober komt er snel aan. De Zuidpoort verzorgt samen met de 
BMLIK en SIVI de herdenking om 19 u. op het Sint-Pietersplein. 
#samentegenarmoede 

Kortom, er beweegt van alles op De Zuidpoort. 

Op de hoogte blijven? Volg ons op Facebook en op de website en kom 
zeker eens langs. 
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Themawerking 

Zoals in onze visie te lezen is, heeft de Zuidpoort het doel mensen met 
armoede-ervaring een stem te geven en sterker te maken om samen 
armoede te bestrijden. Aangezien armoede structureel in de maatschappij 
ingebed zit, kan dit alleen door in dialoog te gaan met de samenleving. 

Hoe gaat de Zuidpoort in dialoog met de samenleving?  

Eerst en vooral gaan we na wat er leeft bij mensen met armoede-
ervaring. Welke gemeenschappelijkheden komen terug in de 
verschillende, individuele levensverhalen? We denken samen na, praten, 
getuigen, spreken met anderen, doen voorstellen… 

Daarna beslissen we samen met de groep welk thema we verder willen 
uitdiepen. Zo werken we sinds 2013 rond geestelijke gezondheid en de 
stress die armoede met zich meebrengt.   In 2015 kwamen we tot 2 
belangrijke sporen in De Zuidpoort:  

• Enerzijds ‘Luister meer’, over de nood aan ontmoetingsplaatsen 
met luisterende oren.  Dit resulteerde in ‘Bij Pino’: een 
laagdrempelige ontmoetingsplek op het Rerum-Novarumplein met 
een klusatelier, koffiebar en doorgeefwinkel. ‘Bij Pino’ is een plek 
waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten, 
gezelschapsspelletjes spelen en zich verbonden kunnen voelen met 
elkaar.  

• Anderzijds ‘Luister beter’, over de nood aan betere 
hulpverleningsgesprekken. 
 

Momenteel werken we het tweede spoor ‘Luister beter’ verder uit. De 
Zuidpoort heeft, op basis van ervaringen van mensen met armoede-
ervaring, in kaart gebracht wat de kenmerken zijn van een goed 
hulpverleningsgesprek. Al het voorbereidende werk is reeds gedaan in de 
voorbije themawerking, we weten perfect wat we willen vertellen. Dat 
willen we nu met zoveel mogelijk mensen delen. Zodat hulpverleners en 
hulpvragers elkaars leefwereld en verwachtingen beter kennen en zo tot 
een effectievere hulpverlening kunnen komen.  

Via een zakboekje, theatervoorstelling, website en vorming willen we onze 
ideeën verspreiden en een stukje van de wereld verbeteren.  
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Zakboekje  

Het zakboekje wordt het tastbaar resultaat van onze themawerking. 
Het bevat ervaringen van mensen met armoede ervaring, de 4 fasen 
en de 21 kenmerken van een goed hulpverleningsgesprek. Dit 
boekje brengen we uit samen met een overzichtelijk schema dat 
uitklapt als een kaart. Het schema kan je vinden op onze website (in 
opbouw): www.luisterbeter.be. Het zakboekje willen we gratis 
aanbieden, omdat we geen drempels willen creëren.  
 

Theatervoorstelling 

We willen met ons resultaat (het zakboekje) op een creatieve en 
interactieve manier aan de slag. Via laagdrempelig, interactief 
verteltheater willen we mensen met armoede ervaring op een 
constructieve en ludieke manier laten vertellen over hun ervaringen. 
De groep wordt begeleid door de theatermakers Sjoerd en Job van 
‘Bovenste Knoopje Open’. Het theaterstuk zal zo opgebouwd zijn dat 
de toeschouwers rijker naar buiten gaan, met nieuwe inzichten. We 
willen namelijk aantonen hoe een hulpverleningsgesprek anders 
kan. Met veel interactie willen we het publiek laten ervaren wat het 
verschil maakt en waarom het zo belangrijk is dat er op een goede 
manier naar mensen met armoede ervaring geluisterd wordt. 
Vanaf september starten we met een groep mensen met armoede 
ervaring aan een theaterproject. De voorstelling zal tegen eind van 
het jaar af zijn. We staan op de planken tijdens de warmste week in 
december.  

Website 

Dit wordt het platform waar ervaringen van hulpverleners en 
mensen met armoede ervaring kunnen gedeeld worden. Boekjes en 
vormingen kunnen via deze weg aangevraagd worden. 
 

Vorming 

Na onze voorstelling willen we samen met mensen met armoede 
ervaring met het videomateriaal van de theatervoorstellingen aan de 
slag. Ons eindresultaat wordt een vormingspakket over een goed 
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hulpverleningsgesprek. Daarna stellen we deze vorming ter 
beschikking voor diensten, organisaties, bedrijven, … 
 

Station De Zuidpoort 

4 september was een belangrijke dag! We zetten de eerste stappen naar 
een theatervoorstelling (onder deskundige begeleiding van Job en Sjoerd 
van Bovenste Knoopje Open) over hoe hulpverleningsgesprekken minder 
stress kunnen bezorgen. Binnenkort ontvang je een uitnodiging om eind 
dit jaar te komen kijken in het Arca Theater. 

De volgende 8 maandagen worden we via workshops een hechte groep, 
met veel vertrouwen en durf. 
Afgelopen zaterdag proefden we al van een eerste oefening. Onze tuin 
was een station, één voor één gingen we naar voor en vulden het 
(stilstaand) beeld aan. Zoals hieronder blijkt, zal het niet ontbreken aan 
creativiteit  
Het lukte helaas niet om iedereen in 1 foto te vatten, we waren dan ook 
met z’n 43! 
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De Zuidboot is vertrokken! 

De eerste workshop was echt een schot in de 
roos! 
De meesten onder ons begonnen er vol 
spanning aan. Niemand wist goed wat er ging 
komen. 
Niet veel later besloten we een piratenbende te 
worden. Eentje die als een hechte groep strijd 
voor rechtvaardigheid. Die mekaar vertrouwt en 
helpt. 19 Zelfzekere piraten sprongen samen in 

het diepe om aan boord te klauteren van hun machtig schip! 

Tegen volgende week maandag zoeken we trouwens nog veel hoeden, 
kleren, sjaaltjes, enz om ons in te leven in onze piratenrol. Heb jij iets 
liggen dat we kunnen gebruiken tot eind dit jaar? 

Alvast bedankt. Aaaaar! 

Alerte An 
Averechtse 
Antoinette 
Botsende Beber 
Edelmoedige Emile 
Franktastische Frank 

Gèry Cherry 
Kranige 
Carine 
Lieve Lieve 
Lut Babbelut 
Innige Inge 

Moedige Marijke 
Micado Michel 
Moedige Michel 
Moeder Monique 
Praktische 
Patrick 

Slanke Sil 
Stevige Steven 
Vinnige Vivianne 
Welstellende 
Wesley 
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Uitstappen en evenementen 

Nat en droog 

Fietstocht,	zaterdag	12	augustus:	regen.	Met	7	van	de	10	ingeschrevenen	besluiten	we	
binnen	in	de	Zuidpoort	af	te	wachten,	pannenkoeken	te	bakken,	spellen	te	spelen.	Door	
omstandigheden	is	er	geen	sleutel;	Annemie	rijdt	om	de	hare.	Maar	we	hebben	onze	koffie	
nog	niet	helemaal	op	of	het	weer	klaart	uit.		

We	plannen	een	halve	tocht,	nadat	Wesley	is	geland,	die	bij	Max	Mobile	een	fiets	met	lekke	
band	meekreeg	en	die	dus	moest	laten	vervangen.	Hij	had	dat	aanvankelijk	niet	in	de	gaten,	
was	in	volle	vaart	al	vertrokken.	De	zon	komt	er	warempel	door	en	we	rijden	tussen	groen	
en	velden,	langs	de	door	Inge	en	Bart	uitgestippelde	fietsknooppunten.	Jean-Marie	heeft	
soms	wat	moeite	om	zijn	elektrisch	‘paard’	in	toom	te	houden,	maar	dat	betert.	Halverwege	
krijgt	Marijke	een	platte	band.	Achterop	bij	Bart,	fiets	aan	de	hand	mee,	rijden	we	dan	door	
naar	Doornhammeke.	Daar	onder	de	prachtige	notenboom	eten	we	onze	picknick,	drinken	
we	onze	Zuidpoorttractatie.		

Een	vriendelijke	klant,	Cyriel,	is	bereid	om	met	verschillende	toestellen	groepsfoto’s	te	
maken,	wat	hij	overvloedig	doet.	Tevreden	en	voldaan	teruggereden	naar	de	Zuidpoort.	
Daar,	onder	Ketty’s	toezicht,	worden	dan	de	voorziene	pannenkoeken	gebakken	en	gegeten:	
heerlijk!	Annemie	heeft	intussen	Marijke	opgehaald,	met	fiets-en-al	in	haar	auto	als	redder	
in	nood.	Gezamenlijk	afscheid	aan	Max	Mobile:	iedereen	content,	vooral	ook	Bart	die	onze	
uitstap	zo	goed	geregeld	en	begeleid	heeft.	De	paar	regendruppels	die	we	kregen	zijn	echt	
niet	de	moeite	geweest.	Tof!	

Marijke	Steffelaar	
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Wouters levenslied 

Met een groep van tien Zuidpoorters zijn we op de openingsdag van de 
Gentse Feesten naar de muzikale voorleesvoorstelling geweest van 
Wouter Deprez in de Capitole: ‘Bloemen, bijen en borstbollen’. Na het 
nieuws over de kanker van zijn vrouw Marjan wilde hij uiting geven aan 
zijn spanningen en angsten en hij schreef daar een boekje over. En ter 
uitbreiding maakte hij er een voorstelling van.  

Vanachter een pupiter leest hij voor. Fijngevoelig, geestig, ontroerend 
vertelt hij over wat hem raakt in de dingen van alledag: grappig, 
verblijdend, maar ook onthutsend, schokkend, indringend. Hij ziet kans 
om met veel respect ernstige zaken een humoristische draai te geven, wat 
de zwaarte ervan verzacht. Hij vertelt over het voedsel dat hun langs alle 
kanten wordt aangeboden, ze krijgen het niet op, moeten het 
doorverkopen. Goede raad bij kanker: koop een extra diepvriezer. En over 
de tuin: wat is wel en wat is geen onkruid? Leg het maar uit aan de zoon. 
En over de appelboom waarvan hij hoopt dat die volgend jaar opnieuw tot 
bloei zal komen, net als zijn Marjan...  

Hij werd bij zijn optreden muzikaal begeleid door gitarist Ruben Focketyn, 
die halverwege een geweldig solonummer liet horen. 
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Zijn succes dankt Wouter Deprez vooral, denk ik, aan zijn grote liefde 
voor mens en natuur, die hij uitstraalt in zijn teksten en in heel zijn 
voorkomen. We hebben ervan genoten. En van de zaal kreeg hij een 
staande ovatie.  

Intussen is de ziekte van Marjan tot rust gekomen. Ze woekert niet meer. 
Godzijdank. 

Marijke	Steffelaar	

                                       

 

Bezoek opvangcentrum Merelbeke 

Toen alle ingeschreven Zuidpoorters aanwezig waren op de plaats van 
afspraak, vertrokken we met de lijnbus in vogelvlucht van het zuid naar 
Flandria’s opvangcentrum voor vogels en wilde dieren. Bij aanmelding aan 
het centrum, besloot de charmante gids nog even te wachten op Patrick 
en Lieve. Klokvast als een trein landden onze trekvogels in 14 
Liedermeersweg 9820 Merelbeke. 

Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren. 

Het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren vangt vogels en wilde 
dieren op. 

Het “Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren,” ook gekend als 
“Vogelasiel,” vangt hoofdzakelijk vogels en wilde dieren op om deze te 
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laten revalideren en nadien terug uit te zetten in de natuur. 

Het is een van de elf opvangcentra in Flandria die deel uitmaken van 
“Vogelbescherming Flandria vereniging zonder winstbejag.” 

Waarvoor kan u bij het opvangcentrum terecht? 

Hebt u een gekwetst dier gevonden? Of zag u een vogel die in de 
problemen zat? Neem dan eerst telefonisch contact op met de 
verantwoordelijke van het centrum voor verdere informatie. 

Het opvangcentrum vraagt wel om zoveel mogelijk zelf de dieren te 
vangen en over te brengen naar het centrum, omdat hun eigen mankracht 
beperkt is. 

In principe zijn tamme dieren niet welkom in het opvangcentrum. Toch 
worden er ook jaarlijks honderden duiven, ganzen, parkieten, 
opgevangen, die eventueel geadopteerd kunnen worden na genezing. Het 
opvangcentrum vangt geen pluimvee op (bijvoorbeeld kippen, hanen, 
kuikens,) 

 

Lid of vrijwilliger worden. 

Jaarlijks lid worden kan vanaf 10 Europese gemeenschap eenheden. U 
ontvangt dan ook een driemaandelijks tijdschrift en uitnodigingen voor 
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activiteiten. 

Het opvangcentrum is ook op zoek naar vrijwilligers. Vooral van april tot 
september kan het erg druk zijn. In die periode komen er gemiddeld 
twintig dieren per dag binnen en jonge dieren moeten dan vaak om het 
half uur gevoederd worden. Voor vrijwilligers geldt een minimumleeftijd 
van 16 jaren. 

Openingsuren. 

Er is in principe altijd iemand aanwezig in het opvangcentrum, maar het is 
niet vrij toegankelijk. U kan het wel bezoeken met een groep (op 
aanvraag.) 

Jaarlijks is er ook een opendeurdag (augustus) en een kijkdag (juni,) 
telkens op de 2de zondag van de maand. 

Bereikbaarheid. 

Het opvangcentrum is gelegen aan het Liedermeerspark te Merelbeke net 
op de grens van Ganda. 

Het is niet rechtstreeks bereikbaar met het openbaar vervoer (maar ligt 
op 600 meters van de bushalte Benoit Peterlaan op de 
Hundelgemsesteenweg.) 

Na het leerrijke bezoek namen de Zuidpoorters dankbaar afscheid. Een 
kleine groep nam eveneens deel aan de natuurwandeling in het 
Liedermeerspark. Tot slot rondden we de gezellige dag af met een 
smakelijke picknick en drankje op het terras van de kantine. 

Gèry 
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Actueel 

Vijf manieren om uw huurwaarborg te betalen 

De	Standaard	van	begin	juni	bracht	enkele	
artikelen	over	een	onderwerp	dat	de	aandacht	
van	elke	Echolezer	opeist.	

FRIDA DECEUNYNCK 

Gaat	u	huren,	dan	is	er	aan	een	
huurwaarborg	meestal	niet	te	ontkomen.	
Waar	zitten	de	addertjes	onder	het	gras?	

Een	huurwaarborg	dient	om	schade	en	achterstallige	huur	te	compenseren.	
De	wetgever	wil	de	huurder	beschermen	met	een	reeks	regels.		

• Ten	eerste	mag	in	de	meeste	gevallen	niet	meer	dan	twee	maanden	huur	worden	
gevraagd.		

• Ten	tweede	moet	dat	bedrag	gestort	worden	op	een	geblokkeerde	rekening	op	naam	
van	de	huurder:	dit	betekent	dat	de	huurder	ook	de	interesten	krijgt.		

• Tot	slot	moeten	beide	partijen	akkoord	gaan	eer	het	geld	wordt	vrijgegeven.	

Zo	ziet	een	huurwaarborg	er	in	de	ideale	wereld	uit.		

Maar	er	zijn	ook	huurwaarborgregelingen	die	minder	voordelig	zijn	voor	de	huurder!	
Hier	een	paar	mogelijkheden	die	zich	kunnen	voordoen.		

1. Twee	maanden	huur	op	een	geblokkeerde	spaarrekening	

Momenteel	is	twee	maanden	huur	het	maximumbedrag	dat	van	huurwaarborg	gevraagd	
mag	worden.	Als	het	van	minister	van	Wonen	Liesbeth	Homans	(N-VA)	afhangt,	zal	dat	
opgetrokken	worden	tot	drie	maanden.	

2. De	Korfine-huurwaarborg	

Soms	vragen	de	verhuurders	om	de	waarborg	op	een	andere	manier	te	regelen.	Ze	vonden	
twee	maanden	huur	te	weinig	en	zochten	een	oplossing.	Die	kwam	er	door	de	Korfine-
huurwaarborg	regeling.	
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• Korfine	is	de	naam	van	een	verzekeringsmakelaar	in	Kortrijk,	zij	kwamen	met	een	
alternatief	dat	veel	verhuurders	goed	vinden.		

• Het	is	een	soort	van	‘belegging’	in	een	verzekering.	Zo	omzeilen	ze	de	wet	en	kunnen	
toch	drie	maanden	waarborg	vragen.	

• Het	zijn	vooral	de	professionele	vastgoedmakelaars	die	hier	gebruik	van	maken.	Ze	
hebben	er	voordeel	bij	omdat	het	iets	meer	intrest	zou	opbrengen	voor	hen.		

• De	gewone	verhuurders	gebruiken	deze	formule	niet	zoveel.		

Bij	deze	formule	laat	de	wet	via	een	achterpoortje	toe	om	waarborgen	van	drie	maanden	te	
vragen.		
Voor	de	huurder	heeft	de	Korfine-huurwaarborg	geen	enkele	meerwaarde.		

															3.	Huurwaarborg	in	cash	

De	derde	huurwaarborg	is	de	waarborg	in	baar	geld.	Handje	contantje!	Dat	is	al	sinds	1984	
bij	wet	verboden,	maar	het	komt	soms	nog	voor.		Hier	sta	je	als	huurder	zwak	en	moet	je	
naar	de	rechtbank	om	je	geld	op	te	eisen	als	er	iets	misloopt	bij	het	einde	van	de	huur.		

Wilt	je	dat	alles	vermijden,	dan	kunt	je	aan	de	verhuurder	vragen	om	het	betaalde	geld	op	
een	geblokkeerde	spaarrekening	te	storten.	Doet	hij	dat	niet	dan	heb	je	als		huurder	toch	
recht	op	de	wettelijke	interest	(momenteel	2	%).	

Als	het	van	minister	Homans	afhangt	zullen	de	sancties	tegen	cashwaarborgen	in	de	
toekomst	strenger	worden.	Een	van	haar	voorstellen	is	om	een	waarborg	in	baar	geld	
voortaan	als	huurgeld	te	beschouwen	en	niet	langer	als	waarborg.	

4.	OCMW-waarborg	

Als	vierde	in	rij	is	er	de	OCMW-huurwaarborg.Voor	de	OCMW-waarborg	is	een	bedrag	van	
drie	maanden	huur	toegelaten.		

• De	waarborg	wordt	door	de	bank	toegestaan	op	vraag	van	het	OCMW,	dat	zich	ook	
borg	stelt	voor	de	waarborg.	Alleen	OCMW-cliënten	komen	ervoor	in	aanmerking.	

5.	Bankwaarborg	in	schijven	

Als	laatste	mogelijkheid	(de	hekkensluiter)	is	de	zogenaamde	‘bankwaarborg	in	schijven’.	
De	bank	schiet	het	geld	voor	en	de	huurder	moet	het	in	schijven	terugbetalen	binnen		
maximum	drie	jaar.		

• Er	mogen	geen	interesten	aangerekend	worden.		



 18 

• De	nadelen	aan	deze	formule	zijn:	ze	vragen	je	geen	twee	maar	drie	maanden	huur	,	
er	zijn	hoge	dossierkosten	aan	verbonden.		

• Bij	Crelan	bank	vragen	ze	65	euro	per	dossier.		
• Bij	BNP	Paribas	Fortis,	KBC	en	Argenta	rekenen	250	euro	aan.		
• Opgelet,	bij	ING	en	Belfius	gelden	er	wisselende	tarieven	en	kan	het	prijskaartje	nog	

hoger	oplopen.	
• Het	is	dus	zeker	goed	om	te	weten	hoe	de	verhuurder	de	waarborg	wil	regelen	en	om	

de	gevolgen	van	die	regeling	te	kennen.		

Bij	problemen	kunt	u	zich	tot	De	Huurdersbond	wenden	via	Steven	(Steven	Van	Hemelryck	
(steven.van.hemelryck@dezuidpoortgent.be)	of	Marlies	Schoonbaert	
(marlies@dezuidpoortgent.be).	
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Vluchtelingen	

In	de	pers,	zeker	op	tv,	merken	jullie	wel	regelmatig	iets	over	de	vluchtelingen	die	de	
Middellandse	zee	proberen	over	te	steken	of	die	welke	de	Balkanroute	proberen	te	volgen.	
U	wordt	ook	geïnformeerd	over	hoe	onze	landen	(dus	ook	België)	daarop	reageren	en	hoe	ze	
bv.	akkoorden	sluiten	met	Turkije	(dan	is	het	plots	geen	potentiële	dictatuur	meer)	om	voor	
hen	de	kolen	uit	het	vuur	te	halen.	Of	ze	zoeken	naar	mogelijkheden	om	de	Ngo’s	–	zoals	
Artsen	zonder	Grenzen	–	het	leven	zuur	te	maken	als	die	mensen	redden	op	zee.		

Overheden	–	ook	de	Belgische	–	insinueren	nogal	vlug	dat	het	voor	een	groot	deel	profiteurs	
zijn	die	willen	mee-eten	uit	de	ruif	van	onze	welvaart,	waarvoor	wij	gewerkt	hebben.	En	het	
doel	wordt	dan	om	de	cijfers	van	de	aangekomenen	én	van	de	erkenden	te	doen	dalen.	Dat	
is	een	kwantitatief,	louter	rekenkundig	doel	en	dat	is	iets	anders	dan	het	doel	om	zoveel	
mogelijk	mensen	te	helpen.	En	helpen	kan	inderdaad	op	vele	manieren.	Niemand	belet	
België	om	in	die	landen	een	beleid	en	een	maatschappij	te	helpen	opbouwen	die	er	voor	
zorgt	dat	ze	niet	meer	moeten	vluchten.	Dat	zou	ook	de	cijfers	naar	beneden	halen,	maar	als	
gevolg,	niet	als	doel.	

Wees	ervan	overtuigd	dat	er	niemand	–	op	een	heel	grote	uitzondering	na	–	vlucht	voor	zijn	
plezier	om	te	profiteren	van	andermans	welvaart.	Men	vlucht	als	men	geen	uitweg	meer	ziet	
door	oorlog,	door	honger,	door	onderontwikkeling,	door	miserie	tout	court.	Vluchten		en	
familie,	vrienden	en	cultuur	verlaten	(wetende	dat	men	het	nooit	meer	terug	ziet	en	
misschien	sterft	onderweg),	is	altijd	een	beetje	sterven.	Wees	daar	maar	zeker	van.	
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Een	minderjarige	vluchteling	maakte	dit	gedicht.	Dat	drukt	het	goed	uit.

                     Vluchteling? 

Maar	ik	ben	geen	vluchteling	
Want	ik	ben	niet	gevlucht	
Ik	ben	weggewaaid	als	een	blad	van	de	
boom.	

Er	is	in	ons	land	
Een	verschrikkelijke	wind	opgestoken	
Een	wind	vol	vuur	en	verkrachting.	

En	op	een	dag	
Op	een	dag	die	ik	me	niet	meer	durf	te	
herinneren	
Ben	ik	weggewaaid.	

Wie	zou	er	uit	zichzelf	vluchten	
Wie	zou	er	zonder	afscheid	te	nemen	
Z’n	huis	
Z’n	dorp	of	stad	
Z’n	eigen	land	
Z’n	eigen	familie	in	de	steek	laten	

En	dan	ergens	aankomen		
Waar	je	niet	welkom	bent.	
Vluchtelingen	zijn	nooit	welkom.	

Nergens	
Dat	weet	iedereen	
Dat	heeft	de	geschiedenis	
Al	zo	vaak	bewezen.	

Waarom	zou	je	dan	vluchten	
Waarom	een	langzame	dood	
In	een	vreemd	land	
Als	je	op	de	drempel	van	je	eigen	huis	
Ook	kunt	sterven.	

Vluchtelingen	bestaan	niet	
Er	bestaan	alleen	weggewaaide	mensen	
Die	door	de	wind		
Over	de	wereld	zijn	geblazen.	

Uit:	'Mirad,	een	jongen	uit	Bosnië',	tekst	Ad	de	Bont1	

Wilt	u	meer	weten?	Pik	iets	mee	van	wat	georganiseerd	zal	worden	n.a.v.	de	11	11	11	-actie	
in	november	2017	(dat	het	thema	‘migratie’	heeft)	of	pik	iets	mee	van	de	acties	van	
mos/orbit	in	januari.	Of	nodig	ze	uit	en	ga	er	mee	in	gesprek!	

Tony	Van	Haver
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Tweespraak 

Michel	De	Backer	is	al	geruime	tijd	een	van	
de	stabiele	sterkhouders	in	onze	
vereniging.	Hij	doet	ons	vermoeden	dat	hij	
ook	buiten	Rerum-Novarumplein	25	
sociaal	actief	is.	Dus	spraken	we	met	hem	
af	voor	een	interview.	

Michel,	we	zien	je	hier	sinds	zowat	een	
jaar	en	toch	lijk	je	mij	een	oudgediende.	
Hoe	verklaar	je	dat?	

Ik	had	al	met	de	Zuidpoort	te	maken	vóór	
ze	die	naam	gekregen	had.	De	toenmalige	
deken	Michel	De	Beer	zocht	mensen	die	
samen	met	hem	een	vereniging	wilden	
opbouwen	om	de	armen	en	de	kansarmen	
in	Zuid-Gent	te	ondersteunen.	Enkelen	van	
hen	hebben	later	een	belangrijke	rol	
gespeeld.	

Mag	ik	raden?	Yvette,	Lia,	Diederik,	
Thérèse	Gouwy?	

Natuurlijk.	Sabine	Burgelman	is	er	later	
ook	bijgekomen.	

Maar	je	hebt	dan	afgehaakt?	

Dat	is	zo	ja.	Er	werd	naar	mijn	gevoel	wat	
al	te	veel	vergaderd.	Ik	miste	concrete	
resultaten.	

 

Michel de diep nadenkende mans links	

Waarschijnlijk	vond	je	elders	gelegenheid	
om	je	steentje	bij	te	dragen?	

De	Gentse	boekenwinkel	van	Oxfam	laat	
me	daar	als	vrijwilliger	werken.	Kwam	
goed	uit:	ik	ben	dol	op	boeken.	En	in	het	
restaurant	van	Poverello	diende	ik	op	en	
deed	ik	nog	ander	werk.	Daar	werd	ik	met	
veel	miserie	geconfronteerd,	onder	meer	
drugsmisbruik.	Dat	was	psychisch	zwaar	
voor	mij.	Er	kwamen	daar	ook	
straathoekwerkers,	interessante	mensen.	

	Zie	je	een	verschil	tussen	het	publiek	bij	
Poverello	en	de	mensen	in	de	Zuidpoort?	

De	bezoekers	bij	ons	zijn	meer	
zelfbehulpzaam,	trekken	beter	hun	plan.	

We	hebben	nog	niet	over	je	werk	
gesproken.	Wat	deed	je	voor	job?	

Magazijnier	in	de	universiteitsbibliotheek.	
Hele	dagen	boeken	zoeken	en	die	aan	de	
lezers	bezorgen.	Soms	had	ik	ook	zo	
contact	met	de	studenten.	Vóór	de	
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examens	was	het	zeer	druk,	daarna	
natuurlijk	minder.	Maar	nu	ben	ik	
gepensioneerd.	

Dat	heb	je	dubbel	en	dik	verdiend,	
Michel.	Maar	zeg	eens,	wat	dreef	je	ertoe	
om	zo	actief	te	zijn,	wat	deed	je	doen	wat	
je	deed?	

Verschillende	ontmoetingen	hebben	mij	in	
beweging	gebracht.	Verschillende	
zienswijzen	die	een	appèl	op	de	mens	
brachten	om	de	wereld	wat	beter	te	
maken,	rechtvaardiger.	Die	inspiratie	heb	
ik	in	verschillende	kringen	bij	verschillende	
mensen	van	verschillende	strekkingen	
gekend.	In	mijn	katholiek-liberale	
opvoeding	vond	ik	die	niet,	wel	toen	ik	
met	men	eigen	beperktheid	en	met	ziekte	
geconfronteerd	werd	en	besefte	dat	er	
iets	onaf	was	en	zo	aan	een	zoektocht	
begonnen	ben	die	nog	steeds	bezig	is.	Dat	
heeft	mij	in	staat	gesteld	de	wereld	en	het	
leven	vanuit	verschillende	uitgangspunten	
te	bekijken.	Dus	ik	kan	niet	zeggen	dat	
mijn	beweegredenen	en	mijn	inspiratie	
louter	en	alleen	uit	christelijke	hoek	
komen.	Ik	vind	alle	zienswijzen	die	de	
mens	centraal	stellen	heel	belangrijk.	

Zo	kom	ik	stilaan	bij	de	Zuidpoort	terecht	
die	dit	alles	wat	verenigt.		Zoals	de	
Sloveense	filosoof	Zizek	ooit	zei:	blijf	
geloven	(dromen)	in	het	onmogelijke.	

Mooie,	wijze	woorden,	Michel.	Bedankt	
hiervoor	en	voor	ons	gesprek.					Roland																																
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Sociaal contact 

Soms	moeten	we	teruggrijpen	naar		de	wortels	van	ons	verleden.	Maar	nu	loopt	er	geen	
nieuws	voorbij	of	men	heeft	het	over	de	„sociale	media”!		De	nieuwe	guru	van	onze	pseudo-
communicatieve	wereld,	een	schijnwereldje.	

Zijn	die	wel	sociaal?	En	zijn	het	wel	media?	Hier	wil	ik	graag	bij	stilstaan.	Sociaal	contact	is	o	
zo	belangrijk	en	veel	meer	dan	vroeger	moeten	we	dit	scheppen	en	zoeken.	

Heel	eenvoudig:	de	familiebanden	verzwakken.	De	klassieke	patronen	van	grootouders,	
ouders,	broers	en	zusters	en	dergelijke	meer,	zijn	compleet	veranderd	en	dit	zal	nu	ook	zo	
blijven.	Het	is	een	feit..	scheidingen,	andere	partnerschappen	etc…	

En	juist	daarvoor	is	het	van	primordaal	belang	dat	we	ons	niet	blind	STAREN	OP	DIE	
ZOGENAAMDE	SOCALE	MEDIA	DIE	EEN	VERTEKEND	BEELD	GEVEN.	Het	is	dikwijls	ook	de	
gemakkelijkheidsoplossing;	we	horen	graag	wat	we	willen	horen	of	we	laten	ons	gewoon	
vangen.	

Dagbladen	zijn	niet	meer	de	uitdrukking	van	een	strekking.	Vroeger	wist	men	van	De	Vooruit	
en	het	„Volkske“	wat	ze	vertegenwoordigden.	

Nu	zijn	de	media	in	handen	van	financiele	groepen	waar	elke	opinie	gewoon	op	een	weinig	
overtuigd	idee	gebaseerd	is	en	waar	men	journalistieke	uitschuivers	voor	waarheid	aanziet.	

We	kunnen	het	toch	niet	controleren.	Om	over	opinies	in	Facebook	etc	nog	te	zwijgen..		

																															 																									

Moeten	we	dan	al	het	moderne	vermijden	?	Eenduidig	nee,	we	moeten	mee	met	de	boot.	

Maar	we	mogen	het	andere	social	contact	niet	vergeten	en	van	persoon	tot	persoon	kijken,	
spreken	en….	luisteren.	
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Voor	de	toekomst	pleit	ik	voor	de	volgende	punten:	

---	Hou	de	familiale	banden	in	de	brede	zin	in	eer,	kinderen	kleinkinderen,	2de	en	3de		
huwelijken	incluis,	want	die	hebben	het	soms	meer	dan	nodig.	

----	Wees	niet	oubollig.	Nostalgie	past	niet	altijd.	

----	Gebruik	de	moderne	middelen.	Leeftijd	is	geen	excuus	om	het	niet	te	doen,	ook	
opleiding	niet.	Iedereen	kan	het,	maar	beschouw	deze	middelen	niet	als	een	wondermiddel,	
een	soort	Viagra	met	spelletjes.	Gebruik	het	op	een	normale	manier,	ook	met	gevoelens.	

-----	Praat	ook	met		de	buren.	

-----	Ga	naar	ontmoetingsplaatsen,	al	is	het	maar	om	een	koffie	te	drinken	of	een	ontbijt.	

-----	Kluister	je	niet	aan	je	TV	of	youtube.	

-----		„Beweeg	je	aars“zoals	men	zegt.	

Een	etentje	voorbereiden	in	de	Zuidpoort	is	hier	een	prachtig	voorbeeld	van.	

																																																																																																																																										Marc	Lammens	
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Groene gids 

Dood	in	de	boomgaard	

Alle voeding kent zijn basis in 
planten, de muis, de arend en ook 
de mens. 

Welnu,  soms worden we er aan 
herinnerd als we door het 
Spaanse dorp wandelen tijdens de 
siesta. Daarvoor moet je gek of 
buitenlander zijn, in de volle hitte 
van de dag. Maar het leert ons 
veel. De geur van gefritureerde 
vis, gebakken kip in de pan, sla 
met een scheut olijfolie, toost met 
olie en tomaat, het passeert er 
allemaal de revue. En toch 
kennen de dorpelingen geen 
nachtrust meer. De verdoemde 
“pestbacterie” is gemeld in de 
vallei…De olijfolie, die het 
merendeel van het mediterraans 
dieet uitmaakt, is in gevaar te 
verdwijnen….   Een bacterie die 
begon in Italie is overgewaaid 
naar de vallei van Guadalest in 
het binnenland van Benidorm in 
Spanje. Ze vreet de olijfboom 
kapot, zelfs na behandelingen en 
terugsnoeiing. Elke boom die 
aangetast is en de tien meter er 
rond, dienen ontworteld en 
vernietigd… Men fluistert dat het  

 

 

 

 

 

 

 

de bijen zijn die de bacterie 
verspreiden, en in de bar zegt 
men van nog parcelen te weten 
die aangetast zijn maar men 
zwijgt uit angst zijn gehele 
boomgaard te verliezen. Al snel 
zal het verbruik van 
antidepressiva toenemen, en niet 
onterecht. 

Olijfbomen zijn een van de 
weinige die zich in droge perioden 
deels van zijn bladeren ontdoet 
om in “stress hidrico” te gaan en 
zo in een droog klimaat te kunnen 
leven en overleven en nog 
vruchten te geven. Voor de 
terreinen van de olijfgaarden 
bestaat geen alternatieve cultuur. 
Laat staan zonnebloemen. 
Waarmee zal men dan oliën? 

Angst en boosheid viert hoogtij in 
de dorpen rond Benidorm, en dat 
zal de toerist een zorg wezen. Pas 
als de rekening komt van wat een 
catastrofe kan worden, weten ze 

De	eeuwenoude	harmonie	tussen	
mens	en	plant	lijkt	niet	langer	een	
gegeven. 
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hoe belangrijk olijfbomen zijn. 
Sommige zijn al duizend en meer 
jaren, jaar na jaar, onze trouwe 
leverancier van olijven en hun 
derivaten. 

De eeuwenoude harmonie tussen 
mens en plant lijkt niet langer een 
gegeven. De G20 heeft prioriteit 
gegeven aan het bestrijden van 
“plagen”… weten zij meer?) Er is 
niet zoiets als een Westerse bij en 
een moslimolijfgaard. 

 Gabriel Garcia Marquez schreef 
eens: “Que vamos a comer,no 

hay nada? - Mierda”. Wat gaan 
we eten? Er is niets. - 
Shit.  Welnu, zo hoort een groen 
hoekje in een boekje over 
armoedebestrijding.  

Uw reporter ter plaatse Ivo 
Baekelmans voor de Echo in de 
Vallei van Guadalest,                    
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ZUIDPAN 

Japanse	maaltijd	in	de	Zuidpoort	

Met	Hironosan	ben	ik	reeds	lange	tijd	
bevriend	en	nu	ze	hier	is	voor	de	zomer	
wou	ze	koken	voor	onze	mensen	van	De	
Zuidpoort,	zoals	ze	dat	ook	om	de	2	weken	
doet	in	Japan	voor	“De	Zuidpoort	van	
Himeji”.	Ze	koos	voor	eenvoudig	klaar	te	
maken	gerechten.	

Op	25	juli	was	het	zover.	Hilde	kwam	ons	
halen	om	de	“verhuis”	te	doen	want	we	
hadden	zoveel	mogelijk	op	voorhand	
gekocht	omdat	het	niet	altijd	eenvoudig	is	
te	weten	welke	hoeveelheden	ze	precies	
bedoelt	(ze	gebruikt	bijna	nooit	een	
weegschaal).	

Soep	

Een	woordje	uitleg	bij	de	ingrediënten	

Dashi	is	een	soort	bouillon	die	in	de	
Japanse	keuken	gebruikt	wordt	als	basis	
voor	veel	recepten.	Dashi	is	meestal	een	
combinatie	van	een	zeewier,	kombu	en	
flinterdunne	reepjes	tonijn	waar	een	
bouillon	van	getrokken	wordt.	Hironosan	
bracht	een	dashi	van	kombu	en	vis	mee	in		

	

poedervorm,	omdat	het	vers	maken	een	
enorm	tijdrovend	proces	is.		

De	overheersende	smaak	van	de	bouillon	
is	umami,	de	vijfde	smaak.	Deze	Japanse	
term	betekent	‘heerlijkheid’.	Umami	

verhoogt	de	speekselafscheiding	en	
versterkt	de	zoute	en	zoete	smaken.	
Umami	komt	van	nature	in	veel	
etenswaren	voor	die	vrij	veel	glutamaat	
bevatten	zoals	tomaten,	champignons,	
vlees,	erwten,	belegen	kaas	en	zeewier.	

Als	die	smaak	je	niet	bevalt,	kan	je	dashi	
altijd	vervangen	door	een	andere	bouillon.	

Mirin	is	een	zoete,	goudgele	rijstwijn	met	
een	alcoholgehalte	van	ongeveer	14%,	die	
voor	40	à	50%	uit	suiker	bestaat.	Mirin	kan	
vervangen	worden	door	een	droge	sherry	
of	witte	wijn	met	een	beetje	suiker	in.	
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Recept	

Doe	dashi	(ongeveer10	gram	voor	4	
personen),	mirin	en	sojasaus	in	kokend	
water	in	verhoudingen	naar	eigen	smaak.	

	

Doe	er	op	het	einde	-	na	het	vuur	gedoofd	
te	hebben	-	opgeklopte	eieren	(1	per	2	
personen)	in	en	schep	uit.		

Curry	met	stoofvlees

	

Ingrediënten	

Stoofvlees	

Ajuin	en	beetje	look	

Stukjes	wortel	

Vastkokende	aardappelen	

Japanse	curryblokjes		

Laurierblaadjes

	

	

	



Recept	

In	een	beetje	olie,	de	grof	gesneden	ajuin,	de	zeer	fijn	gesneden	look	en	het	vlees	aanbakken.	Aardappelen	
in	kleine	blokjes	gesneden	en	stukjes	wortel	toevoegen	alsook	warm	water	en	aan	de	kook	brengen.	De	
curryblokjes	en	de	laurierblaadjes	toevoegen	als	alles	zacht	geworden	is	en	een	beetje	verder	laten	
sudderen.	

Wordt	opgediend	met	gekookte	ronde	rijst.	

Nevengerecht	=	tsukemono	

In	Japan	is	tsukemono	(Japans	voor	“ingemaakte	dingen”)	een	belangrijk	onderdeel	bij	de	meeste	
maaltijden.	
Een	klassieke	Japanse	maaltijd	bestaat	uit	drie	hoofdbestanddelen:	rijst,	soep	en	tsukemono.	Hiernaast	
wordt	vlees	of	vis	geserveerd.	
Tsukemono	is	dus	een	perfecte	manier	om	de	vette	smaken	van	(vette)	vis	af	te	breken	en	jouw	mond	te	
verfrissen	voor	de	volgende	hap.	

Ingrediënten	van	de	gegeten	tsukemono:	

Komkommer,	wortel	en	Chinese	kool.	

De	groenten	wassen,	niet	te	grof	snijden	en	vermengen	met	zout.	Daarna	onder	druk	zetten	met	een	
gewicht	(bv.	een	kookpot	gevuld	met	water,	een	steen,	…)	

De	volgende	dag	is	het	klaar	om	te	eten	nadat	het	vocht	uit	die	groenten	gewrongen	werd.	

Dessert	

Het	dessert	was	Belgisch:	ijs	met	–	voor	de	liefhebbers	–	rabarber	geschonken	door	Huguette	en	ter	
plaatse	klaargemaakt.	Het	heeft	iedereen	goed	gesmaakt,	ook	al	hadden	sommigen	eerst	hun	twijfels.	En	
omdat	ze	niet	wisten	hoe	het	uit	te	drukken	hebben	de	genodigden	geapplaudisseerd	–	tot	grote	vreugde	
van	Hironosan.	

Monique	Arickx																																																						 	
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VARIA 

Kerkjubel 

Michel	De	Beer	draagt	meer	dan	één	pet,	naast	zijn	Zuidpoortpet.	Met	een	andere	pet	is	hij	de	pastoor	van	
de	Sint-Paulusparochie,	dicht	bij	Sint-Pietersstation.	En	dit	nu	al	25	jaar.	Proficiat,	jubilaris	Michel!	

Onze jarigen 

	

Juli	

	2)		Eric	Pringels	

	7)		Diederik	Janssens	

10)	Tania	Godefroot	

12)	Valentijn	Langouche	

13)		Mario	Govaert	

15)		Lieve	Deprey	

18)		Lieve	Casert	

24)		E.H.	Michel	De	Beer		

	

Augustus	

					2)		Thérèse	Gouuwy	

					4)	Lia	Lagae	

				12)	Piet	De	Somere,	Koen	
Lafaut	

				14)		Peter	Tomlinson	

				17)		Christine	Debruycker	

				18)	Gina	Verbraeken	

					19)	Lydia	De	Couck	

						20)	Greet	Van	Overloop	

						23)	Mira	Janssens	

						25)	Rudy	Saelens	

							26)	Ives	

	

	

 

September	

					4)		Robert	Zulligoven	

					7)		Ronny	Van	Damme	

				11)		Chantal	Step	

					12)		Hilde	Saeys	

					13)	André	de	Caluwé	

					18)	Jean	Alva,	Rita	Kerres	

						25)	Ivo	Baekelmans	
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POËTENHOEK 

De	Vlaamse	dichter	Herman	de	Coninck	schreef	
een	mooie	poësieschat	bijeen.	We	gaan	nog	eens	
bij	hem	te	leen	(rijmt	toevallig…)	Hier	geeft	hij	
woorden	aan	zijn	liefde	voor	zijn	eerste	vrouw,	die	
een	paar	jaar	later	zou	verongelukken.	
Ontroerend	is	vooral	de	laatste	regel,	waarin	hij	
zich	zijn	onmacht	herinnert	tegenover	“te	veel	
liefde”.	

An 1969 
 

Ik herinner me vooral mij. Hoe ik 
ineens één 
vrouw had, in plaats van nu eens 
deze dan die. 
En hoe we nu moesten, in plaats 
van ooit eens zouden, 
van elkaar houden. 

Ik zat in de kroeg te vertellen hoe 
mooi je wel was 
en hoe verlegen en toch brutaal, tot 
vriendinnen 
zeiden: ga dan thuis maar 
beminnen - 
en hoe ik dan toch nog een laatste 
glas. 

Ik weet nog hoe je soms achter je 
knieën zat te zwijgen 
 

hoeveel vrouwen je allemaal alleen 
voor mij wou zijn, als ik er maar 
was. 
En dat ik nog te jong was om 
zoveel ineens te krijgen. 

~Herman de Coninck 

 

 

 

De Coninck ook voetballiefhebber 
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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	05E-mail:	info@dezuidpoortgent.be	
Website:	www.dezuidpoortgent.be	

Redactie:	Roland	Huybrecht,	Marc	Lammens,	Rony	Van	Damme,	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: …………………….………….… 


