De Zuidpoort vzw

5 september 2015

Rerum Novarumplein 25
9000 Gent
09/245.09.05
info@dezuidpoortgent.be
www.dezuidpoortgent.be!

!

"#$%&'(!)'$&#*#+,!
Aanwezig : Steven (met Merel) Marina, Gina, Koen, Pol, Luc, Patrick, Ingrid,
Lieve, Jozef, Roland, Liliane, Piet, Diederik, Hans, Inge, Rony, Marijke,
Michel, Monique, Géry, Jan, An, Linda, Yvonne, Rudy, Erwin, Emile,
Freddy, Monique A.,
Van Ambosia’s tafel: Geert, An, Goedele en Klaas.
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2.!Terugkijken)op)de)vakantieperiode:)
De)dinsdagen))
zijn in goede sfeer verlopen. De opkomst was behoorlijk. Tot half augustus
bleven de mensen ook langer in de namiddag. Nadien gingen de meesten weer
snel weg na 14 uur. Wellicht toch iets te maken met voedselmomenten elders?
De)zomeruitstappen:)
-! De#fietsuitstap#was#voor#sommigen#te#zwaar#
-! De#andere#uitstappen#waren#o.k.#
Graag volgend jaar weer betere afspraken over betalen. Nu werd er niets bij
inschrijving betaald, maar dat gaf hier en daar gênante momenten als er een
drankje moest gekocht worden, het bootje betaald… Het jaar ervoor moest er
een klein bedrag op voorhand betaald worden. Dan moest alleen een drankje
betaald worden, of werd dat vermeden door alles zelf mee te brengen.
Er kwamen verschillende voorstellen op tafel, maar het volgende heeft het
gehaald:
-! 2#euro#per#uitstap#bij#inschrijving#
-! De#Zuidpoort#betaalt#alle#kosten#en#één#drankje,#vooral#omwille#van#
sanitaire#stop#
-! We#houden#de#kosten#wel#zo#laag#mogelijk#
-! Als#je#het#echt#voor#die#2#euro#zou#laten,#praat#dan#met#Steven,#er#
wordt#een#mouw#aan#gepast#
-! Deze#afspraken#gelden#voor#de#zomeruitstappen.#Alle#andere#
uitstappen#worden#door#het#Pretloket#geregeld,#en#eventuele#
bemerkingen#over#de#financiële#afspraken#moeten#daar#besproken#
worden.#

3.!De)steungroep:)
Wat)is)het?)
-! Gezellige#groep#met#veel#vertrouwen,#waar#mensen#ook#iets#kunnen#
vertellen#over#zichzelf#of#de#eigen#situatie,#ervaringen#
-! Een#redelijk#‘vaste’#groep#
-! Er#is#sfeer,#inhoud,#voorrang#aan#het#verhaal#van#de#deelnemers#
-! De#stengroep#komt#eenmaal#in#de#maand#samen#op#
woensdagavond.#We#beginnen#met#een#maaltijd#om#18u#(meestal#
soep#met#brood#en#beleg),#dan#werken#tot#21#uur.#De#eerstvolgende#
keer#is#op#14#oktober#
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-! Het#is#een#luistergroep#waar#mensen#elkaar#helpen,#elkaars#
vreugden#en#successen#delen.##
-! Waarover#gaat#het?#Het#kan#van#alles#zijn.#Enkele#voorbeelden:#
iemand#heeft#iets#bereikt#wat#hij/zij#heel#graag#wou,#bijvoorbeeld#
een#opleiding#volgen#en#met#succes.#De#anderen#supporteren,#maar#
leren#dat#dit#mogelijk#is#en#hoe#.#Je#botst#met#diensten:#van#de#
anderen#horen#hoe#die#het#aanpakken.##Je#hebt#zorgen#over#je#
kinderen.#Hoe#beleven#de#anderen#dat?#
Wil)je)erbij?)
-! Er#is#geen#voorwaarde#voor#deelname,#je#mag#komen,#maar#er#zijn#
wel#enkele#verwachtingen#van#de#deelnemers#
-! Spreek#daarom#Piet,#An#(Bistmans)#of#Steven#aan#als#je#vragen#of#
interesse#hebt#
Reacties:)
-! Een#voorbeeld#over#wat#er#leeft:#aanvaarden#van#mensen#met#een#
andere#cultuur#in#de#buurt#en#in#De#Zuidpoort.#Veel#verschillende#
meningen.#Kan#dit#een#plaats#vinden#in#de#steungroep?#
-! In#de#steungroep:#je#brengt#het#in#op#het#moment#dat#het#jou#
bezighoudt,#hoe#beleef#jij#dat#zelf?#De#persoon#staat#centraal.#
-! In#de#themawerking#of#een#vorming:#als#de#groep#kiest#voor#het#
thema,#het#probleem#wordt#algemener#benaderd.#Het#thema#staat#
centraal#

4.!Thema)vluchtelingen:)iets)voor)De)Zuidpoort?)
Het woord viel in de open ontmoeting en er kwamen veel en zeer
verschillende reacties. Dit thema raakt mensen op verschillende manieren. De
Zuidpoort wil een gelegenheid scheppen om te beluisteren wat er allemaal
leeft, om naar elkaar te luisteren.
Voorstel)Steven:))
Avond(en) over deze problematiek in De Zuidpoort, met meer uitleg over wat
er gebeurt, met enkele getuigen, vluchtelingen die het zelf meemaakten. Wie
is akkoord, wie zou er komen?
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Reacties:)
-! Meteen#al#meningen,#wat#nu#niet#de#bedoeling#is#
-! Kennen#die#getuigen#dan#wel#Nederlands?#Steven#kent#enkelen#die#
al#voldoen#de#taal#beheersen#
-! Er#is#bereidheid#om#hierover#naar#elkaar#te#luisteren#
-! Getuigen#interessant:#een#exYvluchteling#én#iemand#die#nog#maar#
recent#ons#land#binnenkwam#
-! Veel#aanwezigen#willen#komen,#maar#toch#iets#meer#mensen#die#
niet#in#armoede#leven,#dan#degenen#die#er#zelf#instaan#
Meningen)over)de)formule:)
-! Diederik:#het#is#niet#goed#dit#op#één#avond#te#doen,#je#maakt#veel#
los,#zodat#de#negatieve#emoties#kunnen#versterkt#worden.#Er#zijn#
organisaties#die#specifiek#ervaring#hebben#met#het#begeleiden#van#
een#proces#hierrond,#bv#Motief#en#Orbit.##Je#gaat#dus#een#tijdje#met#
elkaar#op#pad#over#dit#thema.#
-! Geert#van#Ambrosia:#de#kunst#is#op#zo’n#avonden#de#twee#dingen#te#
scheiden:#
o! Waarom#vluchten#mensen,#getuigenissen#
o! Uitwisselen#van#meningen#en#gevoelens#errond#met#elkaar#
-! Mensen#willen#getuigen#uit#de#eerste#hand,#dit#als#reactie#op#een#
aanbod#van#een#voogd#van#niet#begeleidde#minderjarige#
vluchtelingen#om#te#komen#vertellen#over#hoe#die#jongeren#het#
beleven#om#hun#eigen#omgeving#achter#te#laten#en#in#ons#land#
binnen#te#komen.#Op#dit#aanbod#gaan#we#nu#niet#in.#

5.!Voorstel)Ambrosia’s)Tafel:)
Wat)is)Ambrosia:))
een sociaal-artistieke organisatie. Voorbeeld van hoe ze werken: De Zuidpoort
en Ambrosia’s Tafel hebben al samengewerkt om een film te maken, maskers,
en een groot schilderij op doek, dat lang in de hall van het Museum voor
Schone kunsten gehangen heeft, dit in het kader van een breder projectin Gent
http://www.dezuidpoortgent.be/activiteiten/dialoog/rijkdom/
Het)nieuwe)project:))
kunst in de wijk rond het thema ‘Ex-Voto’s’
Er wordt een kunstwerk gemaakt waar gans de wijk aan meewerkt. Het zal in
het Wijkgezondheidscentrum hangen.
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deze vorm is al eeuwenoud, al voor Christus, bij de Grieken bv. Het is een
plaatje, beeldje, voorwerp, waarmee je bedankt voor iets (bv genezing) of
waarmee je een wens of hoop uitdrukt, bv op genezing. Je hangt het op een
plats waar iedereen het ziet of waar je hoopt dat het kracht zal hebben (bv in
een kapel). Geert toont enkele Ex-Voto’s op scherm, vooral uit Mexico, oude
en moderne. Er zijn veel soorten ‘geloven’, maar wij (Ambrosia) willen vooral
vertrekken van het ‘ik’. Wat jullie doen in de steungroep met woorden willen
wij zonder woorden doen, met beelden. Het gaat telkens om een beeld of
voorwerp dat je kan zien, over een thema, met een beetje tekst, kleur en licht
spelen een rol
Deze Ex-Voto’s zijn persoonlijk, maar worden vaak samengebracht,
bijvoorbeeld op een wand of in een kunstwerk op een plein: we zagen ook
foto’s op het scherm.
O&7)2,10%A4)9%4)#9?,17/(5)
Ieder persoon die meedoet mag voor zich iets maken dat met je eigen dank of
hoop te maken heeft. Daartoe krijg je van Ambrosia een houten kistje met een
deurtje. Daarbinnen maak je je ‘Ex-voto’ (schilderen, er iets in plakken enz).
Door de kistjes samen te voegen krijgen we een geheel, een kunstwerk. Maar
de aparte kistjes blijven zoals ze zijn, aan jouw werk wordt niets afgedaan!
-! Q"#:-"$&#1%"&'#'*"9%))<'#&"#5(11"1#
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-! Het#moet#niet#in#één#keer,#we#werken#er#vele#keren#aan,#het#kan#
groeien#
-! De#begeleiders#van#Ambrosia#helpen#je#als#je#iets#wil,#maar#niet#
goed#weet#hoe.#Ze#kunnen#je#zelfs#een#techniek#aanleren,#materiaal#
bezorgen…#
-! Wat#je#maakt#moet#niet#voor#iedereen#begrijpbaar#zijn,#het#gaat#om#
de#betekenis#voor#jou#
-! Mogen#we#het#eventueel#meenemen#naar#huis#om#voort#te#werken?#
Ja,#wel#graag#zoveel#mogelijk#naar#de#groepsmomenten#komen.#
Voorbeelden:)
An van Ambrosia toont foto’s van Ex-voto’s die anderen maakten, en van het
geheel waarin ze samengevoegd werden. Ieder mag commentaar geven op een
foto van eigen keuze. Wat spreekt aan? Reacties, o.a.:
-! Mogen#rusten#
-! dingen#vanuit#verschillend#perspectief#bekijken#
-! kans#op#een#nieuwe#wereld#met#natuurlijke#elementen#
-! zorg#voor#de#natuur#
-! de#nestkastjes#in#de#boom#op#de#foto#zijn#sociale#woningen#voor#de#
diertjes#(als#wij#er#niet#aangeraken,#dan#zij#tenminste)#
-! van#een#stom#iets,#iets#zinnigs#maken#
Data:)
De data zullen telkens op de kalender van De Zuidpoort staan. Nu al welkom
op: 12 en 19 september, 1, 10 en 24 oktober… Soms zal het in een werkgroep
cultuur zijn, soms in een open ontmoeting, soms een moment daarbuiten.
Af en toe heb je een hele Zuidpoort-zaterdag: open ontmoeting in de
voormiddag, blijven eten, en dan ‘s namiddags een werkmoment met
Ambrosia’s Tafel. Dat belooft!
Het werk moet af tegen Nieuwjaar.

6.!Ontmoetingsdag)te)Drongen)op)zaterdag)26/09:)
#
-! Zeker#inschrijven#bij#Steven#als#je#dat#nog#niet#deed,#nodig#om#de#
gekookte#maaltijden#te#bestellen.#Het#is#gratis.#Thema:#‘Welkom#in#
De#Zuidpoort’.#
-! We#vertrekken#aan#het#St#Pietersstation#met#bus#16#om#9.17,#
perron#9.#Laat#aan#Steven#weten#of#je#meegaat#van#daaruit,#of#op#
welke#manier#je#er#geraakt,#of#niet#weet#hoe#je#er#moet#geraken.#
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7.!Naaiatelier:)
Een groepje mensen die het atelier dragen (Lieve, An, Marijke, Monique,
Martine, Sabine) keken na drie keer terug en vooruit. Het was positief genoeg
om voort te doen:
-! We#misten#de#laatste#keer#een#naaimachine;#dat#komt#in#orde#
-! Er#zijn#altijd#enkele#mensen#om#je#te#helpen#of#het#samen#te#doen,#
sommigen#kunnen#erg#goed#naaien#(Lieve,#Marijke,#Monique…),#
anderen#doen#hun#best#als#amateur.#We#leren#van#elkaar#
-! Het#gaat#om#niet#te#moeilijke#reparaties#en#niet#teveel#ineens#
-! Op#het#parlement#blijkt#dat#er#nog#meer#mensen#zijn#die#iets#in#hun#
mars#hebben#op#gebied#van#naaien#(Gina,#Freddy#die#kleermaker#
was).#Welkom!#
-! WELKOM!#Volgende#keer#na#het#parlement##van#3#oktober#(14Y16#
uur).#
#

8.!Open)ontmoeting:)woensdagnamiddag)ipv)dinsdagnamiddag:)
Vanaf volgende week (8/9 september) stoppen we de dinsdag om 14 uur ipv
om 16 uur. Maar het is dan wel open op woensdagnamiddag van 13 tot 16u.
Het voorleesmoment gaat dan ook op woensdagnamiddag door (zie kalender).
We zijn tevreden met een bescheiden opkomst in het begin, het zal wel
groeien.
9.! Stilteruimte:)
#
-! Een#groepje#creatieve#werkers#is#al#bezig#het#zaaltje#op#de#eerste#
verdieping#te#schilderen#en#in#te#richten#
-! De#bedoeling#is#dat#mensen#tijdens#de#open#ontmoeting#de#rust#
kunnen#opzoeken,#bijvoorbeeld#om#beter#met#elkaar#te#kunnen#
praten#

10.! Computerlessen)in)wijkcentrum)Nieuw)Gent:)
#
-! Je#kan#er#allerlei#nuttige#dingen#leren,#bv#een#eigen#emailadres#
aanmaken,#dingen#opzoeken#op#het#internet,#omgaan#met#Facebook#
enz.#
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-! 1#of#2#euro#per#module,#je#kiest#welke#modules#je#wil#doen#
-! Inschrijven#(via#Steven)#bij#Jaak#De#Witte,#of#bij#Buurtwerk#Nieuw#
Gent#
#

11.! Ontmoetingsmomenten)Nieuw)Gent:)
-!
-!

-!
-!
-!

#
Er#kwam#één#en#ander#op#gang#door#een#signaal#van#de#
themawerking#‘Luister#meer#naar#ons’#
Het#buurtontbijt#begint#weer#op#woensdag#9#september#om#8#uur#in#
het#Open#Huis#(na#ast#de#bid#in#Nieuw#Gent).#Vanaf#dan#om#de#14#
dagen#ontbijtbuffet#voor#50#cent#(incl#drank).#
Stad#Gent#gaat#5#containers#inrichten#met#halftijds#personeelslid,#
om#de#ontmoetingsplaats#in#Nieuw#Gent#mogelijk#te#maken#
Wij’#moeten#er#voor#zorgen#dat#‘ontmoeting#en#‘luisterende#oren’#
centraal#blijven#staan.#
Wie#is#‘wij’?#De#Zuidpoort#heeft#meerdere#partners#in#de#wijk#mee#
gekregen#om#het#project#‘ontmoeten#in#Nieuw#Gent’#vorm#te#geven:#
buurtorganisaties,#InGent,#buurtwerk,#OCMW,#
Samenlevingsopbouw,#Straathoekwerk,#…#

12.! Volgend)parlement:)
Zaterdag 3 oktober om 10 uur in De Zuidpoort
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