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1. Evaluatie	  zomeractiviteiten:	  
Tijdens de sluiting van de ZP stonden er een 6tal activiteiten op het 
programma. Zo zien we elkaar toch ondanks te sluiting. 
A. Fietstocht: goede groep, 13 deelnemers, aangepaste snelheid, 

schrik dat het te lastig/te ver ging zijn. 
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B. Paardenmelkerij: grote groep, 150 paarden, producten laten zien en 
proeven, manege ook laten zien. 
Paarden die een veulen hebben kunnen 6 maanden gemolken 
worden. Om ervoor te zorgen dat het paard nog melk produceert 
moet je  het veulen ’s nachts laten drinken. 
De paarden worden 2 keer gemolken. Per paard  heeft 250 ml. 
Daardoor kost paardenmelk 8 euro/l. 
Als het paard geen melk meer geeft moet je het paard 6mnd laten 
rusten. Daarna kan het paard weer gedekt worden en begint het 
proces van vooraf aan. 

C. Puyenbroek: 3 deelnemers, minigolf  
D. Rozenbroeken: leuk en tof. Veel plezier gemaakt in en naast het 

zwembad! 
E. Bourgoyen: Steven was de gids, lange wandeling (2keer anderhalve 

km), Steven had netten mee om insecten te vangen en te bekijken. 
F. Mosselsoupé: grote opkomst (80 ingeschrevenen!), lekker, goede 

samenwerking. 

2.  Ontmoetingsdag:  
Deze	  wordt	  uitgesteld	  	  omdat	  we	  al	  onze	  energie	  willen	  inzetten	  op	  het	  
nieuwe	  thema	  en	  een	  vlotte	  start	  van	  het	  nieuwe	  jaar.	  
Het	  Stad	  Gent/OCMW	  start	  ook	  met	  nieuw	  armoedebeleid	  en	  wil	  dit	  samen	  
met	  de	  ZP	  doen.	  Steven	  wil	  alles	  goed	  kunnen	  voorbereiden.	  
	  
De	  ontmoetingsdag	  zal	  plaatsvinden	  in	  het	  voorjaar	  van	  2014.	  

3. Themawerk:	  
Tijdens	  de	  BBQ	  hebben	  enkelen	  (Maureen,	  Ingrid,	  Isis	  en	  Josef)	  de	  opstart	  
van	  het	  nieuwe	  thema	  uitgelegd.	  Er	  is	  gekozen	  voor	  (ont)spanning.	  
Je	  mag	  ook	  mensen	  meebrengen	  die	  De	  Zuidpoort	  nog	  niet	  kennen!	  
Er	  zijn	  al	  16	  inschrijvingen	  en	  je	  kunt	  aansluiten	  tot	  de	  3de	  bijeenkomst.	  
De	  1ste	  bijeenkomst	  is:	  maandag	  02/09/2013	  van	  13u	  tot	  16u.	  
De	  mensen	  die	  willen	  aanschuiven	  voor	  de	  broodmaaltijd	  komen	  best	  een	  
uurtje	  vroeger.	  
Hilde	  en	  An	  B.	  bereiden	  alles	  voor	  en	  tijdens	  de	  1ste	  bijeenkomst	  wordt	  er	  
uitgelegd	  hoe	  we	  dit	  nieuwe	  thema	  gaan	  aanpakken.	  

4. Echo:	  
Op	  17/09	  om	  16u30	  is	  er	  een	  vergadering	  voorzien.	  
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Roland	  doet	  een	  oproep	  om	  je	  eigen	  artikels	  te	  schrijven	  en	  zoekt	  
kandidaten	  die	  van	  1	  van	  de	  afgelopen	  activiteiten	  een	  verslagje	  wil	  maken.	  
Ben	  je	  daar	  niet	  zo	  goed	  in	  dan	  	  neemt	  Roland	  een	  interview	  van	  je	  af	  en	  giet	  
dit	  dan	  in	  een	  tekst.	  
Ook	  foto’s	  (digitaal	  doorsturen)	  zijn	  heel	  welkom	  omdat	  die	  de	  artikels	  wat	  
opfleuren.	  
Roland	  wil	  zoveel	  mogelijk	  de	  Echo	  mailen	  naar	  de	  lezers	  omdat	  veel	  
goedkoper	  is	  en	  je	  de	  Echo	  dan	  in	  kleur	  ontvangt.	  	  	  

5. Steungroep:	  
De	  Steungroep	  is	  er	  voor	  mensen	  die	  stappen	  zetten.	  Die	  bijvoorbeeld	  
(vrijwilligers)werk	  zoeken	  of	  net	  vonden.	  Omdat	  we	  die	  mensen	  moeilijk	  
overdag	  kunnen	  bereiken,	  gaat	  dat	  ’s	  avonds	  door.	  
De	  bijeenkomst	  is	  1x/maand.	  Nu	  is	  er	  op	  18/09/2013	  een	  vergadering	  
gepland.	  
Om	  18u	  is	  er	  een	  broodmaaltijd	  voorzien	  en	  van	  19u	  tot	  21u	  wordt	  er	  
informatie	  door	  gegeven	  en	  te	  bespreken	  met	  elkaar.	  
	  
De	  deelnemers	  krijgen	  vooraf	  een	  sms	  of	  zelf	  een	  belletje	  van	  Diederik.	  
Als	  	  iemand	  wat	  extra	  aandacht	  nodig	  heeft	  is	  het	  mogelijk	  om	  een	  
individueel	  gesprek	  mogelijk.	  
Er	  wordt	  naar	  elkaar	  geluisterd.	  
Er	  is	  veel	  steun/vertrouwen	  onderling.	  
En	  er	  is	  ruimte	  om	  te	  praten.	  

6. WG	  cultuur:	  
Er	  is	  een	  Werkgroep	  Cultuur	  geweest	  tijdens	  de	  sluiting	  van	  de	  ZP.	  
Er	  werden	  activiteiten	  besproken	  die	  leuk/interessant	  leken.	  
De	  volgende	  keer	  gaat	  door	  op	  zaterdag	  28	  september	  (4de	  zaterdag)	  
	  
Jen	  stelt	  nog	  enkele	  evenementen	  voor:	  

OdeGand	  
1	  daarvan	  is	  Ode	  Gand.	  Muziek	  door	  de	  ganse	  stad	  Gent.	  	  
Kaarten	  zijn	  normaal	  27	  euro	  en	  nu	  maar	  1	  euro.	  
Je	  kan	  er	  samen	  naartoe	  gaan	  en	  dan	  in	  	  kleinere	  groepen	  splitsen	  
afhankelijk	  van	  de	  interesse.	  

Op	  ontdekking	  door	  Gent 
Er	  is	  in	  het	  archief	  van	  het	  OCMW	  in	  de	  Neermeerskaai	  een	  tentoonstelling	  
over	  het	  OCMW	  patrimonium	  (gebouwen)	  in	  Gent.	  
Je	  kan	  tot	  13/09	  individueel	  gaan	  en	  tot	  eind	  oktober	  is	  groep.	  
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Er	  is	  toch	  veel	  interesse	  om	  dat	  te	  doen.	  	  
Ingrid	  en	  Els	  zullen	  deze	  groepsactiviteit	  in	  goede	  banen	  leiden.	  

Burning	  Jerusalem	  
In	  de	  Vooruit	  in	  Gent	  organiseert	  	  Burning	  Jerusalem	  (dans	  en	  muziek)op	  
14/09	  en	  een	  jazz	  concert	  op	  28/09.	  
Voor	  beiden	  zijn	  er	  gratis	  tickets.	  

Cinema	  
Er	  zijn	  ook	  nog	  cinema	  tickets	  voor	  de	  Studioscoop	  en	  de	  Sphiks	  
Er	  is	  voorrang	  aan	  deze	  die	  nog	  geen	  gekregen	  heeft.	  

We	  zullen	  toch	  blijven	  
Victoria	  Delux	  heeft	  een	  luchtig	  en	  levensecht	  toneelstuk	  over	  vrouwen	  in	  
elkaar	  gestoken.	  
Onze	  eigen	  Manuela	  speelt	  erin	  mee.	  
Het	  gaat	  door	  in	  Dok	  Noord	  op	  29/09	  om	  17u.	  
Je	  kan	  rechtstreeks	  gaan	  op	  in	  groep	  (verzamelen	  aan	  het	  St	  Jacobs).	  
	  

WG	  cultuur	  werkt	  nu	  heel	  vaak	  rond	  bepaalde	  thema’s.	  
Nu	  is	  er	  gekozen	  voor	  het	  onderwerp	  vriendschap.	  
Normaal	  komt	  de	  WG	  samen	  op	  de	  3de	  zaterdag	  van	  de	  maand	  nu	  eens	  
uitzonderlijk	  op	  de	  4de	  (28/09).	  	  
Tussen	  10u	  en	  12u	  is	  er	  een	  warme	  maaltijd	  voorzien.	  
Na	  de	  afwas	  komt	  de	  WG	  samen	  van	  13u45	  tot	  16u.	  

7. De	  wereld	  buiten	  de	  zp:	  
Op	  17/10	  op	  het	  St.	  Pietersplein	  is	  er	  de	  Werelddag	  van	  Verzet	  tegen	  
Armoede	  van	  16u	  tot	  20u.	  Het	  thema	  is	  woonproblematiek.	  
	  
In	  de	  namiddag	  kan	  er	  in	  groepjes	  gediscusieerd	  worden	  over	  bepaalde	  
problemen	  en	  hoe	  Stad	  Gent	  daar	  zou	  moeten	  mee	  omgaan.	  De	  thema’s	  
zijn:	  

• Opsporen	  van	  mensen	  in	  armoede.	  
• Wat	  zijn	  de	  sociale	  rechten.	  
• Toegankelijk	  van	  de	  diensten.	  
• Sensibiliseren	  	  
• Inspraak	  
• Beschikbaar	  budget	  (minimum	  inkomen	  is	  te	  laag)	  
• Gezin	  en	  kinderen:	  tekst	  uitwerken	  (voor	  volgend	  parlement)	  
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Verder	  zal	  er	  op	  het	  plein	  gevoetbald	  worden,	  zal	  er	  soep	  gemaakt	  worden	  
en	  is	  er	  een	  markt	  van	  alle	  verenigingen	  en	  diensten	  die	  bezig	  zijn	  met	  
armoede.	  
Om	  18u	  verbreken	  we	  het	  wereldrecord	  lakensknopen.	  Een	  geknoopt	  laken	  
is	  het	  symbool	  voor	  de	  strijd	  tegen	  armoede.	  
	  
Je	  hoort	  later	  nog	  veel	  meer	  over	  deze	  dag!	  

8. Varia:	  

Bereikbaarheid	  van	  de	  ZP	  
op	  sommige	  momenten	  kan	  het	  zijn	  dat	  de	  GSM	  uitligt.	  
Tijdens	  een	  vergadering,	  in	  het	  weekend	  en	  op	  het	  einde	  van	  de	  werkdag.	  
Spreek	  altijd	  iets	  in,	  anders	  wordt	  je	  niet	  terug	  gebeld.	  
Nog	  even	  de	  2	  GSM	  nummers:	  	  
	   Steven:0737/494	  635	  
	   Hilde:	  	  	  0486/898	  724	  

Herkenbaarheid	  van	  de	  ZP	  
• Telefoonnummers	  en	  contact	  gegevens	  van	  de	  ZP	  en	  andere	  

diensten;	  verenigingen	  en	  organisaties	  op	  een	  duidelijke	  plaats	  
uithangen.	  

• Er	  komt	  bord	  waarin	  we	  informatie	  kunnen	  ophangen	  zoals	  	  een	  
duidelijke	  affiche,	  een	  folder,…	  
Ophangen	  dinsdag	  10/09.	  

• De	  poort	  blijft	  openstaan	  tijdens	  de	  momenten	  dat	  de	  ZP	  open	  is.	  
Zet	  wel	  je	  fietsen	  op	  slot.	  

• Koer	  wat	  uitnodiger	  maken.	  
(figuurlijke)	  Drempel	  verlagen.	  

• Aangeven	  via	  een	  banner	  (50	  euro)	  waar	  de	  ZP	  begint	  
Ophangen	  boven	  de	  ramen	  

• Duidelijkheid	  wanneer	  je	  via	  de	  koer	  binnen	  komt	  waar	  je	  dan	  
naartoe	  moet.	  

• Als	  de	  ZP	  dicht	  is	  altijd	  de	  rolluiken	  naar	  beneden	  doen	  voor	  de	  
veiligheid	  en	  tegen	  vandalisme.	  

	  
Volgend	  parlement:	  zaterdag	  5	  oktober	  om	  10u	  in	  ’t	  buurtcentrum.	  
Inschrijven	  voor	  de	  lunch	  kan	  tot	  donderdag	  3	  oktober	  bij	  Steven.	  

 


