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1.!Neen!tegen!armoede,!elke!dag!opnieuw!
Al vele jaren neemt 17/10 een belangrijke plaats in voor De Zuidpoort en vele andere
organisaties die neen zeggen tegen armoede, vrijwilligers en sympathisanten. Nochtans valt er
dan helemaal niets te vieren. Vlaanderen is een bijzonder welvarende regio. Toch slagen we
er niet in om de armoede terug te dringen. 11% van de Vlamingen leefde in 2013 in een gezin
met een inkomen onder de Belgische armoededrempel. Heel wat Vlamingen leven in
erbarmelijke omstandigheden.
17 oktober is dan ook geen feestdag maar een dag van verzet.
Op 17/10 maakten we dan ook een duidelijke vuist tegen armoede. Onze strijd duurt uiteraard
niet één dag maar houdt ons iedere dag opnieuw bezig. Armoede is dagelijkse kost. Zorgeloze
dagen zijn bijzonder zeldzaam voor mensen in armoede. Iedere dag is er wel iets om over te
piekeren: de onbetaalde rekeningen, de knagende eenzaamheid, de zwakke gezondheid, de
slechte woning… Uiteraard lossen we deze problemen niet in deze ene dag op maar blijft het
een constante zorg en strijd.
En toch betekent die ene dag op 17/10 zoveel voor ons. Vele organisaties, vrijwilligers en
sympathisanten die armoede liever zien verdwijnen, komen dan samen naar buiten. Armoede
blijft vandaag onzichtbaar voor heel veel mensen. Op 17/10 eisen we daarentegen de aandacht
op. Samen maken we de samenleving ervan bewust dat armoede allerminst een eigen keuze
is.
Niet enkel Vlaamse organisaties komen dan op straat. Het is immers een internationale
verzetdag. Overal ter wereld worden de mensonwaardige omstandigheden waarin mensen
leven aangeklaagd. In Gent zijn er dan ook trieste keuzes gemaakt in de organisatie van de
verzetdag tegen armoede. Zo werkte men voor de financiering van de drank onder de stadshal
samen met Cargill, een voedselmultinational die boeren van hun land verdrijft en hen zo tot
de bedelstaf veroordeelt.
Voor ons is het duidelijk: de volgende keer gaat de organisatie niet meer in zee met dergelijke
bedrijven. Deze dag gaat immers ook over solidariteit met mensen in armoede, overal ter
wereld.
Jan Verdée
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2.!UITSTAPPEN!EN!EVENEMENTEN!
!

Over water en mere
*
De*Zuidpoorters*willen*af*en*toe*wel*eens*een*uitstap*maken,*liefst*nogal*ver*van*onze*stad.*
En*waar*er*natuur*te*vinden*is,*en*als*het*even*kan*ook*water.**In*Overmere'Donk*
bijvoorbeeld.*Op*een*zaterdag*in*augustus*trokken*we*er*naartoe.*Zo’n*kans*liet*Rony*niet*
voorbijgaan.*
!
Echo:!Wat!trok!je!daar!vooral!aan,!Rony?!De!kans!om!over!dat!meer!te!varen?!
Rony:*Dat*ja,*maar*ook*het*vele*groen*eromheen.*En*ik*wist*dat*daar*verschillende*soorten*
eenden*en*ander*gevogelte*gekweekt*worden.*Dat*werd*een*tegenvaller.*We*kregen*
te*horen*dat*we*stil*moesten*zijn,*want*er*werd*gefilmd.**
!

!!!!!!!!!!!!!!
!

!!!!!!$

Echo:!Pech!!Net!nu!wij!er!op!bezoek!waren.!Was!het!verder!aangenaam?!
!Rony:*Ja*hoor,*het*weer*zat*ons*mee*en*we*hadden*het*gezellig*onder*mekaar.*Zelf*heb*ik*
een*tijdje*zitten*pootje*baden.*Daarna*keerden*we*met*de*veerboot*terug*naar*de*
voorkant*van*het*meer.**
Echo:!Hebben!jullie!niet!geroeid?!
Rony:**Nee,*de*botenverhuur*was*dicht.*We*hebben*dan*maar**van*het*uitzicht*op*de*
waterlelies,*die*in*volle*bloei*stonden.*Daarna*konden*we*onze*boterhammendoos*
aanspreken*op*een*caféterras.*En*bestelden*daarbij*uiteraard*een*consumptie.*
Echo:!Het!Donkmeer!is!ontstaan!doordat!daar!eeuwenlang!turf!werd!gestoken.!Hebben!
jullie!dat!standbeeld!voor!de!turfsteker!gezien?*

²
Rony**Ja,*natuurlijk.*Een*prachtig*bronzen*beeld.*We*zeiden*tegen*mekaar*dat*die*mannen*
een*vreselijk*zware*job*moeten*hebben*gehad.*Dat*was*mij*nogal*een*tijd,*vroeger.*
Echo:!Zeg!dat!wel.!Bedankt!voor!je!moeite,!Rony.*
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3.!INFO!EN!ACTUALITEIT!
.

Welkom in Drongen
Kloosters kunnen gastvrij zijn. Het jezuïetenhuis in Drongen opent bijna elk jaar zijn poort en
de deur van een vergaderruimte voor onze ontmoetingsdag. Daar kunnen we heerlijk
Zuidpoorters onder elkaar zijn. Natuurlijk zijn we mensen van allerlei slag. Enkelen met
boekenwijsheid, de meesten afgestudeerd aan de universiteit van het leven. Flamboyante
mannen en vrouwen die afsteken bij de grijzen en ietwat kleurlozen. Maar… elk is even
waard. En dat is geen utopische slogan, blijkt telkens weer.
Iedere keer kijken we verbaasd op doordat nogal stille, teruggetrokken mensen daar hun stem
krijgen en interessante gedachten in de groep gooien. Plots wel iets te vertellen hebben. Dit
keer liet een jongeman die we vroeger als klein jongetje hebben gekend, volwassen, heldere
ideeën, invallen en suggesties optekenen. Dit laatste wel letterlijk, want iemand had grote
bladen meegebracht. Er was werk aan de winkel.

We kregen een thema mee: hoe heten we nieuwkomers welkom in de Zuidpoort, en werd jij,
doorgewinterde Poorter, vroeger wel op de goede manier verwelkomd? We werden in vier
groepen ingedeeld en iedere groep mocht naar hartenlust brainstormen en het resultaat van dat
werk op papier zetten: teksten en ook figuren die hun opvattingen illustreerden. Die figuren
ontlokten sommigen interessante opmerkingen.
Achteraf ging elke groep op bezoek bij de andere groepen. Voor elke groep legde iemand,
doorgaans de meest welbespraakte, uit hoe het resultaat bij zijn groep tot stand was gekomen.

4!

²

Na een verkwikkend middagmaal kregen we warempel zangles van een competente dame.
We leerden hoe je het best in groep zingt en maakten kennis met muziektermen als legato
(gebonden) en staccato (kort en niet met de omringende noten verbonden). Nooit te oud om te
leren.
Vóór het afscheid zorgden enkele groepsfoto’s nog voor hilariteit. Dit doen we nog meer!
Roland
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Van WOGI tot meer
Onze Zuidpoort is veelkantig. Een van de interessantste facetten is de steungroep.
Piet De Somere is er al een paar jaar een zeer actief lid van. Hoog tijd voor een babbel.
Zuidpoort: Piet, wat spreekt je zo aan in de steungroep, en vooral hoe vond je de weg naar
onze vereniging?
Piet: Groepswerker Lene had een vacature op de site gezet. Ik was net terug van een zeer
lange reis. Was lange tijd uit de tredmolen geweest en dat geeft de gelegenheid om stil te
staan bij de dingen: wat is echt belangrijk, wat wil ik met mijn leven? In verschillende verre
landen had ik grote problemen gezien, maar besefte dat die er in Gent ook waren. In het begin
bij de Zuidpoort moest ik veel leren, probleemsituaties en andere verenigingen leren kennen.
Leren omgaan met culturele verschillen en de “directe” communicatie in dit milieu.
Zuidpoort: Hoe kwam je eigenlijk in de steungroep terecht?
Piet: Enkele jaren lang heeft de WOGI groep (werk, onderwijs, gezin, inkomen) prachtig
werk verricht, en met resultaat: enkele mensen hebben werk gevonden. Maar hun problemen
bleven op de achtergrond. Daarom bleven ze ’s avonds, na de werkuren, bijeenkomen, steun
zoeken bij elkaar. Dit is uitgegroeid tot een hechte, warme groep. Daar voel ik mij in thuis.
Zuidpoort: Die problemen hebben allicht met werk te maken?
Piet: Ja, maar niet uitsluitend. Zij praten ook over hun gezinssituaties, over relaties en
echtscheidingen. Zij hebben ondervonden dat hun achtergrond op alle vlakken een rol speelt.
Er heerst vertrouwen tussen de groepsleden en ook respect.
Zuidpoort: Fijn, maar de laatste tijd zien we een verruiming van de WOGI-thema’s, niet?
Piet: Klopt. De mensen willen stappen zetten die bijdragen tot een groter welzijn. Wat zij
zoeken, is niet noodzakelijk werk. Sommigen willen veeleer een betere invulling van hun
leven.

Zuidpoort: Hoe uit zich dat concreet?
Piet: Zij spreken hun problemen uit en luisteren naar elkaar. Zij kunnen elkaar helpen want zij
lopen tegen dezelfde muren op. Uit gesprekken worden lessen getrokken, positieve of
negatieve, meestal in de vorm van signalen, bv. iemand krijgt niet waar hij recht op heeft. In
dit verband is het interessant te vermelden dat de stad Gent een 2-jaarlijkse signalenbundel
heeft. De signalen komen telkens terug en dit materiaal wordt daar verder uitgewerkt.
Zuidpoort: Je hebt nog niets gezegd over vorming?
Piet: De steungroep krijgt vorming en geeft die ook. Krijgt die van mensen van buiten de
Zuidpoort, bv. het PWA, dat ons adviseerde over de te zetten stappen.
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Inge werkt daar en is tevreden. Vorming geeft de groep aan onder meer ditzelfde PWA. We
krijgen vandaar signalen via weer Inge. Die signalen zijn zowel positief als negatief.
Zuidpoort: Zeer interessant. Hoe word je lid van de steungroep?
Piet: Iedereen is welkom, na een inleidend gesprek. De leden komen meestal, maar niet
noodzakelijk, van binnen de Zuidpoort. In de groep passen mensen die actie willen
ondernemen, die iets willen veranderen.
Zuidpoort: Worden die gesprekken door iemand begeleid?
Piet: Ja, door An Biestmans van Leerpunt. Zij zoekt een werkvorm die erop gericht is mensen
te doen spreken. Dit jaar oefenen we in luisteren, anderen laten uitspreken. Na een vraag een
bijkomende vraag stellen. Meedenken met de persoon die het eerst gesproken heeft. Niet al te
snel met een oplossing komen. “Vragen maakt vrij”.
Zuidpoort: Warempel de socratische leermethode! We kunnen nog iets leren van die oude
Grieken. Hartelijk dank, Piet.
Roland

!
!
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!
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Ervaren expert
Niet zo lang geleden mochten we Liliane Derre, een vertrouwd gezicht in ons lokaal,
gelukwensen omdat zij de opleiding tot ervaringsdeskundige met succes heeft afgerond. Dit
vraagt om een Echo-gesprek, vonden wij.
Echo: Die studie kies je allicht niet zomaar spontaan, Liliane. Wat bracht jou daartoe?
Liliane: Reeds als kind had ik oog voor armoede en sociale uitsluiting. Arm waren we thuis
niet, maar ik kreeg te weinig kansen, onder meer door de ziekte van mijn moeder. Ik kon wel
voor kinderverzorgster studeren en daar zag ik dat sommige kinderen het slachtoffer waren
van uitsluiting door de anderen. Reeds op de kleuterleeftijd. Er waren ook andere problemen.
Ik hielp zoveel als ik kon. Toch voldeed het werk me niet echt. Ik wou meer met en voor
mensen doen.
Echo: Mag ik even raden? Je deed vrijwilligerswerk.
Klopt. Bij het OCMW. Daar werkte een zekere Stef Leyn, een ervaringswerker. Het was de
eerste keer dat ik dat woord hoorde. Die man maakte een zeer sterke indruk op mij. Zou ik
wat hij deed, ook kunnen? Dat gaf me stilaan de ambitie die studie aan te vatten, tussen mijn
andere bezigheden door.

Echo: Natuurlijk is dat een zware studie. Wat vond je het moeilijkst?Liliane: De eerste twee
jaar moet je de confrontatie met jezelf aangaan, met die “rugzak” die je al zo lang hebt
meegedragen. De inhoud ervan ontleden en er een plaats aan geven. Sommige studenten viel
dat heel zwaar, ze hadden vreselijke dingen meegemaakt. Je begrijpt wel dat het niet altijd
aangenaam is andermans demonen naar buiten te zien komen. Dat maakt de opleiding zeer
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hard. Daarnaast kregen we ook zware theoretische vakken zoals bv. psychologie. Van mijn
jaar heeft slechts 6 op de 18 studenten de studie kunnen beëindigen.
Echo: Het verbaast me niet dat jij daar bij was. Maar wat bracht jou naar de Zuidpoort?
Liliane: In mijn klas zat Maureen en die sprak me over de Zuidpoort… enzovoort.
Echo: Dat diploma is mooi, maar kan je ermee aan de slag?
Liliane: Ik heb een vervangende opdracht bij SIVI in Sint-Amandsberg. Daar help ik
emancipatorische taken uit te voeren. Ik begeleid mensen, probeer hen advies te geven. En
een keer per week zit ik hiervoor in een ontmoetingshuis waar mensen met en zonder armoede
naar toe komen. Het is daar een deur, zelfs letterlijk. Het helpt wel dat ik tijdens de opleiding
2 jaar stage heb gelopen bij psychisch zieken.
Echo: Prima! We duimen voor je. Probeer eens je persoonlijkheid zeer bondig te
verwoorden.
Liliane: Ik ben heel erg, tot in mijn diepste vezel, gekant tegen elke vorm van
onrechtvaardigheid. Dat is de drijfveer achter alles wat ik doe.
Echo: De nagel op de kop, Liliane. Bedankt voor dit gesprek.
Roland

Tafelkunst
Soms*doet*alleen*al*de*naam*van*een*vereniging*kwaliteit*vermoeden.*“Ambrosia’s*Tafel”…*
in*zijn*klankenrijkdom*bijna*een*gedicht.*We*hebben*een*goede*herinnering*aan*
samenwerking*met*die*socio'culturele*vereniging*in*ons*vorige*lokaal*in*de*
Ottergemsesteenweg.*Nu*loopt*er*een*nieuw*project*met*Ambrosia’s*Tafel.*Gedurende*
enkele*namiddagen*zetten*enkele*Poorters*hun*eerste*artistieke*stappen*en*proberen*er,*elk*
op*zijn**manier,*hun*ideeën*en*gevoelens*concreet*vorm*te*geven.*Dit*wilden*maar*weinigen*
missen,*Gèry*zeker*niet.*
!
Echo:!Heb!jij,!zoals!de!meesten,!in!het!parlement!voor!het!eerst!over!Ambrosia’s!Tafel!
horen!spreken?!
Gèry:*Klopt.*Die*naam*intrigeerde*me*wel.*Toen*ze*het*project*voorstelden,*met*bakjes*die*
iedereen*op*zijn*manier*mag*vullen,*wist*ik*direct:*dit*is*iets*voor*mij.*Er*leeft*nu*eenmaal*
zoveel*in*mij,*dat*ik*naar*buiten*probeer*te*brengen.*En*ik*zag*ook*een*kans*op*aangename*
verstrooiing.*Samen*knutselen*zorgt*voor*sociale*interactie.**
*
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!
Echo:!Zoals!we!jou!kennen,!deed!je!het!knutselwerk!niet!stilzwijgend.!Je!praatte!allicht!met!
de!anderen?$
Gèry:*Ja*hoor,*en*dat*was*ook*de*bedoeling.*Als*je*een*probleempje*hebt,*ga*je*bij*iemand*te*
rade.*Je*tafelbuur*of*iemand*van*Ambrosia.*Ze*hadden*twee*vrouwen*en*een*man*gestuurd.*
Die*kwamen*je*spontaan*helpen.*Ze*maakten*foto’s*van*de*bakjes*en*waren*goed*voorzien*
van*knutselspullen*zoals*passe'partout*papier,*lijm,*scharen*enz.*Heb*er*veel*bij*opgestoken.*
Maar*eigenlijk*heb*ik*vooral*Inge*geholpen,*die*worstelde*met*het*uitmeten*en*snijden*van*
kaders.*

!

!
Echo:!Heel!vriendelijk!van!jou,!Gèry,!maar!waarover!gaat!jouw!project?!
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Gèry:*In*dat*bakje*wil*ik*een*gedicht*uitbeelden*dat*we*in*de*Voorleesgroep*besproken*
hebben.*Ik*gebruik*hiervoor*foto’s.*Bovenin*het*bakje*komt*een*foto*van*een*donkere*hemel.*
En*wat*lager*een*mooi*winterlandschap*met*veel*zonlicht.*Voor*het*contrast.*
Wat*ik*nog*vergeten*was,*die*bakjes*worden*een*soort*ex*voto’s.*Dat*zijn*voorwerpen*die*
men*bij*een*heiligenbeeld*plaatst*om*ofwel*God*een*gunst*te*vragen*ofwel*hem*te*
bedanken.*
Echo:!Interessant.!Het!eindresultaat!zal!ongetwijfeld!de!moeite!zijn.!Bedankt,!Gèry.!
Roland'
'
'
*

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$

$

Gezellig in het groen'
$
Verfrollen,* verfspatten…* * Het* ging* er* stevig* aan* toe,* enkele* weken* geleden* in* die*
“bovenkamer”* in* ons* lokaal.* Een* grote,* gerieflijke* kamer,* maar* ze* was* aan* een* nieuwe*
verflaag*toe.*Marijke*heeft*er*een*en*ander*over*te*vertellen.*
Echo:!Waarom!was!die!kamer!het!verfwerk!waard,!Marijke?!
Marijke:* Ze* is* ideaal* als* stille* ruimte.* Je* kunt* je* daar,* alleen* of* met* iemand* anders,*
terugtrekken.*En*ze*biedt*ook*gezelligheid.**
Echo:!Natuurlijk.!De!verfkleur!is!belangrijk!voor!de!sfeer.!Wie!koos!die?!
Marijke:*Wij*allemaal,*Roland.*Democratisch,*in*het*parlement.*Groen*in*twee*tinten.*
Echo:!Schiet!me!nu!te!binnen,!sorry!(was!er!zelf!bij…)!Als!je!verft,!wil!je!vaak!ook!nieuwe!
meubels.!
Marijke:* Ja,* en* die* hebben* Antoinette* en* Steven* in* de* Kringloopwinkel* gehaald:*
comfortabele*rieten*zeteltjes*voor*in*de*zithoek.*Antoinette*zorgde*voor*die*zedige*paravent*
die*de*wastafel*aan*het*zicht*onttrekt.*
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
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!
Echo:!Wie!waren!de!dappere!schilders?!
Marijke:*Aan*vrijwilligers*geen*gebrek.*Eerst*en*vooral*Erwin*en*Emile,*de*professionals.*En*
Antoinette* en* Annemie.* Ikzelf* kon* niet* zoveel* doen* door* een* tijdelijke* handicap.* In* één*
middag*werd*de*eerste*laag*er*snel*opgelegd*en*in*even*weinig*tijd*de*tweede,*door*Emile.*
Terwijl* de* eigenlijke* schilders* de* rol* hanteerden,* deden* anderen* voorbereidend* werk:*
afplakken*en*zo.*
Echo:!Natuurlijk,!en!het!resultaat!mag!er!zijn.!Dat!groen!geeft!sfeer,!het!nieuwe!meubilair!
ook!en!dat!oranje!tafelkleed!past!er!perfect!bij.!Gezelligheid!troef.!
Die* gebroken'witte* gordijnen* mogen* er* ook* zijn,* niet?* En* Steven* heeft* een* tapijt*
aangeschaft.* Sabine* heeft* de* kamer* al* gebruikt* voor* een* eerste* vergadering,* met* de*
LUSgroep.*We*gaan*ze*ook*gebruiken*voor*de*voorleesgroep*en*kleine*vergaderingen.*
Echo:!Prachtig,!zo!is!ons!toch!al!ruime!lokaal!nog!groter!geworden.!Bedankt,!Marijke.!*
Roland'

$
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4.!ZUIDPAN!
!
Na*het*Italiaanse*gerecht*bereiden*we*deze*keer*iets*oervlaams,*
*

Rijstpap$met$bruine$suiker$
$

Hiervoor*hebben*we*de*volgende*ingrediënten*nodig:*
1*l*melk*
*100*g*tot*125*g*rijst*
*1*stokje*vanille*
*snuifje*zout*
stokje*kaneel*(of*saffraan)*
50*g*suiker*
scheutje*room*
klontje*boter.*
*
We*gaan*tewerk*als*volgt:*
*
Spoel*de*rijst*in*een*zeef*met*koud*water,*blancheer*hem*daarna*2*à*3*minuten*in*
kokend*water*(d.i.*koken*in*kokend*water).*Laat*hem*uitdruipen*en*dan*zakken*in*kokende*
melk.*Voeg*er*de*vanillestok,*het*stokje*kaneel,*de*boter*en*de*room*aan*toe,*en*laat*hem*in*
een*goed*gedekte*kookpan*(“kastrol”)*op*een*zacht*vuur*gaar*koken*(1*uur).*Voeg*er*de*
suiker*aan*toe*en*laat*de*rijstpap*zonder*deksel*nog*een*vijftal*minuten*op*het*vuur*staan.*
Schep*uit*in*glazen*kommetjes*en*dien*op*met*bruine*suiker.*
*
Dit'maakten'we'klaar'in'het'kookatelier'op'dinsdag'6'oktober.'
'
Lia'
'

'
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5.!VARIA!
!
Emiles!familie!is!een!favoriet!reisdoel!van!de!ooievaar.!In!augustus!vloog!hij!met!een!
baby!onder!de!bek!naar!het!huis!van!Emiles!zoon!Yves.!De!kleine!schat!luistert!naar!
de!welluidende!naam!Britney.!
!
*

Onze jarigen
'

'

September'
*
*4)*Robert*Zulligoven*
*7)*Rony*Van*Damme*
11)*Chantal*Step*
12)*Hilde*Saeys*
13)*André*de*Caluwe*
18)*Jean*Alva*
25)*Ivo*Baekelmans*
*
*

Oktober'
'

4)*Edith*
10)*Ann*Van*Hoorebeke*
11)*Hans*De*Logi*
14)*Martine*Verschraeghe*
18)*Guusje*
25)*Gilberte*Haesendonck*
31)*Roland*Huybrecht*
*
*

*

November'
*
11)*Femke*Mouton*
4)*Eva*
5)*Kathleen*Christiaensen*
6)*Griet*Debruycker*
7)*Samia*Hamzaoui*
11)*Emile*Vlerick*
15)*Manuela*Ploegh*
26)*Ketty*Pieters*
27)*Marina*Poppe*
*

*
*
!
!
!
!
!
!
!

!
!

!

!
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6.!POËTENHOEK!
!
Na*Leonard*Nolens*liet*Eva*Rousselle*van*Vormingplus*ons*in*de*voorleesgroep*kennismaken*
met*de*intrigerende*Portugese*dichter*Fernando*Pessoa.*Een*man*met*een*gespleten*geest*
die*meerdere*persoonlijkheden*in*zich*droeg,*een*dichter*die*meerdere*sterk*van*elkaar*
verschillende*dichters*creëerde.*Dit*klinkt*moeilijk,*maar*zijn*gedicht*hieronder*is*echt*wel*te*
lezen*en*te*genieten.*Stof*tot*nadenken.*
Niet slechts hij die ons haat of ons benijdt
Begrenst en onderdrukt ons; wie ons liefheeft
Stelt niet minder grenzen;
Mogen de goden mij vergunnen dat, ontdaan
Van elk gevoel, ik de ijskoude vrijheid hebbe
Van de toppen waar niets is.
Wie weinig wil, heeft alles; wie niets wil
Is vrij; hij die niet heeft noch hebben wil,
Is, mens, gelijk de goden.

!
!
!
!
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7.!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,'RerumDNovarumplein'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.
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