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2.!Voorwoord!
 
 
NOOIT$STILSTAAN$
Soms/vliegen/mijn vingers minder snel over de PC-toetsen dan ik zou wensen. En schuift onze Echo later 
uit de printer dan de bedoeling was. Dat maakt Emiles “nieuwjaarsbrief” niet minder authentiek en 
diepmenselijk. 
Zelf mag ik mij ook al zeer lang een lid van de Poortfamilie noemen. Met enige trots en een warm gevoel 
van binnen… Door de vele interessante mensen met wie ik kennis heb mogen maken. Sommigen stappen 
ook al geruime tijd op hetzelfde pad. En zorgen mee voor eten, ambiance en koffieklets. En steken de 
handen uit de mouwen als het moet. 
Het is wel symbolisch dat onze verschillende locaties met onze vereniging zijn meegegroeid. Eerst een 
volkscafé op een straathoek, dan het lokaal van een zwemvereniging en nu een heus huis met een tuin. 
Als een vereniging lang genoeg bestaat, mag je al van generaties spreken. Dat is in dit geval geruststellend. 
Bij elke vergadering ben ik weer onder de indruk van de inbreng van de “jongeren”. Ik merk creativiteit, 
energie, daadkracht, intelligentie en ondernemingszin. En de onmisbare humor. 
Je voelt gewoon wat ons allen drijft en nooit doet opgeven. Liefde voor de medemensen, voor de 
onfortuinlijken in de maatschappij. Voor de Zuidpoort. 
 
Roland 
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!
3.!Nieuwjaarsbrief!
!
Januari!zou!januari!niet!zijn!mocht!Poortkok!Emile!niet!zijn!gevoelens!over!het!oude!en!zijn!
verwachtingen!voor!het!nieuwe!jaar!op!papier!zetten.!In!2016!vergast!hij!ons!zelfs!op!een!gedicht.!
/
Het/is/even/heel/stil/in/mij./
Ik/laat/mijn/gedachten/even/vrij./
Er/is/alweer/een/jaar/voorbij./
/

Een/jaar/met/een/lach/en/een/traan./
Een/lach/was/er/altijd/wel/spontaan./
Een/traan/voor/zij/die/heen/zijn/gegaan./

/
Ik/heb/mensen/los/moeten/laten./
Mensen/hebben/mij/ook/verlaten./
Ook/mensen/die/in/mijn/hart/zaten./

/
Er/zijn/nieuwe/mensen/in/mijn/leven./
Misschien/voor/lang/of/voor/heel/even./
Daar/kan/ik/nu/geen/antwoord/op/geven./

/
In/het/nieuwe/jaar/zal/het/niet/anders/gaan./
Weer/een/jaar/met/een/lach/en/een/traan./
Maar/mijn/hart/blijft/daar/voor/openstaan./

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/Emile!
!
!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! /
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/
/
/
/
/

4.!Actueel!
 
Aan Ambrosia’s Tafel 
 
Hardwerkende!Zuidpoorters!verdienen!af!en!toe!een!verzetje.!Zeker!als!ze!ook!nog!het!beste!van!zichzelf!
hebben!gegeven!tijdens!een!artistiek!project.!Ambrosia’s!Tafel,!die!met!ons!bevriende!vereniging,!richtte!
op!een!vrijdag!in!december!een!buurtdiner!aan!voor!iedereen!die!aan!haar!project!had!meegewerkt.!
Erwin!Mys!had!alle!redenen!om!zich!daar!welkom!te!!voelen.!
!
Zuidpoort:!Daar!ben!je!allicht!veel!bekenden!tegen!het!lijf!gelopen,!Erwin?!
Erwin:/Zeker./Het/feest/was/bedoeld/voor/wie/aan/Ambrosia’s/project/had/meegedaan,/maar/bijna/
iedereen/van/de/Zuidpoort/was/daar./En/ook/van/andere/verenigingen/uit/onze/buurt,/zoals/Tuintjes/en/
Buurtwerk./
Zuidpoort:!Het!was!ook!een!tentoonstelling,!niet?!!
Erwin:/Juist./Het/boeide/mij/vooral/wat/de/kinderen/gemaakt/hadden./Een/wand/in/de/zaal/hing/vol/met/
hun/creaties./Ook/wat/de/volwassenen/gemaakt/hebben,/apprecieer/ik/zeer./Ze/hebben/daar/hun/ziel/in/
blootgelegd,/met/het/risico/uitgelachen/te/worden./
Zuidpoort:!Door!mensen!die!zelf!niet!veel!presteren.!Maar!zeg!eens!iets!over!het!eten.!
Erwin:/Vond/ik/uitstekend:/zeer/lekkere/preisoep/en/daarna/goulash/met/frieten/en/groenten,/!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
en/een/frisdrankje./Dit/alles/voor/5/euro,/4/euro/zonder/frisdrankje./
/Zuidpoort:!Mij!maak!je!niet!wijs!dat!daar!alleen!frisdrankjes!gedronken!werden.!
Erwin:/Nee,/natuurlijk/niet./Je/kreeg/een/pint/voor/1/euro/en/een/trappist/voor/2/euro./Schappelijke/
prijzen/dus.//
Zuidpoort:!Jullie!hebben!toch!niet!alleen!gegeten!en!gedronken?!
Erwin:/Wees/gerust,/we/hebben/ook/gedanst./Op/mooie/accordeonmuziek./Er/kwam/een/danseres/in/
traditionele/klederdracht/die/dansenPmetPeenPboodschap/bracht./
Tussendoor/maakte/ik/kennis/met/nieuwe/mensen,/die/door/Zuidpoorters/waren/meegebracht./We/
bekeken/foto’s/van/de/“bakskes”/(ex//voto’s)/en/wisselden/telefoonnummers/uit./
Zuidpoort:!Wanneer!was!het!festijn!afgelopen?!
Erwin:/Om/elf/uur./Ik/vertrok/met/een/prettig/gevoel/naar/huis./Het/feest/was/een/uitstekende/
gelegenheid/om/mensen/te/leren/kennen./En,/let/wel,/dit/kan/de/Zuidpoort/ook./
Zuidpoort:!Dit!knopen!we!in!onze!oren,!Erwin.!Hartelijk!dank./
//
Roland!
///////////////////////////////////////////////
!
! !
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Meer dan samba en voetbal 
*
Dappere!Gèry!zoekt!het!niet!alleen!in!het!Verre!Oosten.!Ook!LatijnsQAmerika,!concreter!Brazilië,!!
inspireert!de!gedreven!vrijwilliger!in!hem.!Communicatief!als!hij!is,!stond!hij!ons!te!woord.!
!
Echo:!Wat!waren!je!eerste!indrukken!van!Brazilië!en!meer!bepaald!Salvador!de!Bahia?(
Gèry:/De/eerste/indrukken/van/Salvador/waren/de/liefde/voor/muziek,/vooral/samba,/en/
hun/openhartige/vrolijkheid./
Echo:!Versta!je!iets!van!de!taal?!Spreek!je!daar!vooral!Engels?(
Gèry:/ In/ de/ meeste/ grote/ Braziliaanse/ steden/ is/ er/ een/ speciaal/ politiebureau/ voor/ toeristen,/ de/
delegacia/ turista,/waar/Engels/wordt/ gesproken./ In/ geval/ van/diefstal/ of/ verlies/ van/ kostbaarheden,/
kan/een/speciaal/politierapport/(boletim/de/ocorrência)/hier/worden/aangevraagd/voor/verzekeringen/
of/voor/ /consulaire/doeleinden./Er/zijn/gratis/ telefoonnummers/voor/de/politie,/de/paramedici/en/de/
brandweer./Het/is/zeer/goed/mogelijk/dat/de/persoon/die/met/u/praat/geen/andere/taal/dan/Portugees/
zal/ spreken./
Echo:!Choqueert!de!armoede!je!nog,!na!je!Indiase!ervaringen?(
Gèry:/In/Salvador/valt/de/armoede/minder/op/dan/in/Delhi./De/levensstandaard/is/beter/dan/in/Delhi,/
maar/nog/veel/lager/dan/bij/ons./
Echo:!Wat!lijken!je!de!grootste!verschillen!op!het!gebied!van!welvaart/armoede!en!contrasten!
tussen!maatschappelijke!klassen?!Wat!zijn!algemeen!gezien!de!grootste!verschillen?(
Gèry:/In/Salvador/is/er/geen/kastensysteem/zoals/bij/het/hindoeïsme./De/mensen/in/armoede/worden/
vaker/geholpen,/niet/alleen/door/liefdadigheid,/maar/ook/bij/de/overheid./Toch/zijn/er/hier/enorm/veel/
bedelaars/ en/ daklozen./Vermoedelijk/ komt/dit/ omdat/ de/ overheid/ het/met/ beperkte/middelen/moet/
doen./In/Delhi/las/ik/vooral/angst/in/de/ogen/van/de/armoedelijders./Waarschijnlijk/doordat/de/religie/
hen/voor/het/leven/tot/een/uitzichtloos/lot/heeft/veroordeeld./In/Salvador/lees/ik/in/de/ogen/van/deze/
lotgenoten/een/grote/dankbaarheid/bij/elke/aalmoes.//
Maar/spijtig/genoeg/is/dat/ruim/onvoldoende/om/een/einde/te/maken/aan/hun/armoede./
/
/
///////////////////////////////////////////////////////////

/
/
!
!
!
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!
Echo:!Hoe!ziet!je!dag!er!meestal!uit?(
Gèry:/ Gisteren/ heb/ ik/ aan/ sensibilisatie/ in/ de/ strijd/ tegen/ armoede/ gedaan/ in/ de/ school/ voor/
verpleegkunde./ Armoede/ kent/ vele/ oorzaken./Onder/ andere/ ook/ door/ regeringsleiders/ die/ met/ de/
schatkist/gaan/lopen/en/hun/volk/lafhartig/in/chaos/in/de/steek/laten./Het/is/de/plicht/van/elke/politicus/
van/ elk/ land/ ter/ wereld/ om/ voor/ het/ welzijn/ van/ hun/ bevolking/ te/ zorgen./Gisteravond/ heb/ ik/
Driekoningen/gevierd./ Ik/ben/op/stap/gegaan/naar/de/kerk/van/Lapinha./Die/zat/overvol./De/mensen/
stonden/tot/buiten/het/kerkportaal./Na/de/eucharistieviering/trad/het/kinderkoor/op./Voor/het/altaar/
zongen/ ze/ Driekoningenliederen,/ terwijl/ de/ drie/ wijzen/ werden/ uitgebeeld./ O0p/ het/ einde/ van/ het/
zangprogramma/stapten/het/kinderkoor/en/de/zangers/en/acteurs/zingend/de/kerk/uit./De/gelovigen/
volgden/mee/naar/buiten,/dus/ik/ook./Het/verkeer/werd/door/de/politie/stilgelegd./Elkeen/ging/zingend/
stoetsgewijs/ met/ het/ kinderkoor/ door/ de/ straten/ van/ de/ wijk/ Lapinha./ Nu/ werden/ er/ niet/ alleen/
godsdienstige/ liederen/ gezongen./ De/ hele/ avond/ werd/ er/ lekker/ samba/ gespeeld/ en/ gedanst/ in/ de/
straten/ en/ pleinen./ Het/was/ een/ leuke,/ vrolijke/ bedoening./ Zoals/ u/ zegt,/ er/ eens/ tussenuit/ zijn/ kan/
deugd/ doen./ Maar/ ik/ moet/ er/ wel/ ook/ voor/ werken./ Vandaag/ heb/ ik/ bijstand/ verleend/ bij/ drie/
mariniers./ Zoals/ u/ reeds/ vernomen/ hebt/ in/ vorige/ mails,/ wordt/ er/ ijverig/ gezocht/ naar/ gezochte/
personen./Men/vermoedt/dat/deze/mensen/zich/mogelijks/ schuilhouden/op/ jachten./Dat/ is/maar/één/
van/de/vele/hypotheses./Iedereen/wordt/opgeroepen/om/alle/ informatie/ ter/kennis/ te/geven./ Je/weet/
maar/nooit./
Hierna/volgt/enkele/activiteiten/die/ik/deze/maand/heb/gepresteerd./
Helpende/hand/bij/opruimen/van/het//sluikstort./Bidden/in/de/kerk/van/Pelourinho./Helpende/hand/bij//
het/bewerken/van/“ongeroost”,/dit/is/onbehandeld/ijzerkies/afkomstig/uit/pyriet./Sensibilisatie/in/strijd/
tegen/de/armoede/ in/de/bibliotheek/van/de/ faculteit/ geneeskunde./Helpende/hand/bij/het/drinkbaar/
maken/van/water./Sensibilisatie/in/strijd/tegen/armoede/bij/de/school/voor/verpleegkunde./Helpende/
hand/bij/de/marine./
Echo:!Heb!je!goede!contacten!met!“collega’s”?(
Gèry:/Dat/ is/ net/ hetzelfde/ als/ in/Delhi./ Elke/persoon/heeft/ zijn/ eigen/ karakter./ Er/ zijn/ extraverte/ en/
introverte/vrijwilligers./
/
/////////////////////////////////////

////////////////// /
/////////////////////////////
/
/
!
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Echo:!Welke!taak!geeft!je!daar!het!meest!voldoening?!Is!een!deel!van!het!werk!zeer!vermoeiend!of!
zelfs!afmattend?!
Gèry:/Zweten/gebeurt/hier/vanzelf./Je/hoeft/niet/eens/aan/het/werk/te/zijn./Heel/het/jaar/door/heerst/in/
Salvador/een/vochtige/warmte./Voldoening/en/vermoeidheid,/dat/hangt/af/van/de/aard/van/de/
opdracht./In/het/afval/rommelen/met/zo/een/hitte/en/stank/is/geen/aangename/bezigheid./Aan/
sensibilisatie/doen/in/de/strijd/tegen/de/armoede/is/al/leuker./Persoonlijk/geniet/ik/het/meest/van/de/
dagen/die/we/bidden/in/de/frisse/kerk./
Echo:!Wat(moet(je(concreet(doen(voor(de(politie?(
Gèry:/De/taken/bij/de/politie/zijn/enorm/eenvoudig./Men/kan/het/niet/eens/effectief/politiewerk/
noemen./Om/een/voorbeeld/te/geven./Een/politieman/wordt/aangeduid/als/vrijwilligersregisseur./Deze/
man/legt/ons/uit/wat/ons/te/doen/staat./Op/een/dag/reden/we/uit/naar/een/bepaalde/locatie./De/
vrijwilligersregisseur/duidde/mijn/taak/aan./Ik/diende/de/pechkegels/uit/de/politieauto/te/nemen/en/
deze/te/plaatsen/volgens/zijn/aanwijzingen./Daarna/moest/ik/me/in/veiligheid/brengen,/ver/van/de/
plaats/waar/gewapende/agenten,/al/dan/niet/verborgen,/waren/opgesteld./Na/de/politieactie/ruimde/ik/
de/pechkegels/weer/op/en/plaatste/die/terug/in/het/politievoertuig./Daarna/reden/we/naar/een/andere/
plek/of/keerden/we/terug/naar/de/politiekazerne./Vrijwilligers/worden/ingeschakeld/zodat/de/
politiemensen/zich/compleet/op/hun/veiligheidstaken/zouden/kunnen/concentreren./
Echo:!Ik!heb!opgevangen!dat!je!daar,!naast!het!werk,!ook!een!en!ander!beleefd!hebt.!Vertel!eens.!
Gèry:/Op/maandag/4/januari/2016/breekt/tijdens/het/ontbijt/een/enorm/hevig/onweer/los./Het/begint/
net/als/in/een/horrorfilm./Openwaaiende/deuren/en/dichtslaande/vensters./Het/dak/van/het/café/is/niet/
geïsoleerd./Vanuit/het/café/kijkt/men/op/een/pannendak/dat/op/de/keepers/rust./Het/vuil/dat/op/het/dak/
ligt,/ komt/door/ spleten/en/gaten/naar/beneden./Alle/ tafels/ liggen/plots/ vol/ smerigheid./Mijn/ collegaP
vrijwilligers/en/de/caféklanten/zien/er,/net/zoals/ ik,/meteen/ /uit./Na/het/ontbijt/kom/ ik/ terug/ in/mijn/
kamer./Een/grote/plas/water/die/nog/aangroeit/door/het/regenwater/dat/uit/het/plafond/spuit./Ook/een/
hoek/van/het/dressoir/is/nat.//‘s/Avonds,/dezelfde/dag,/opnieuw/een/hevig/onweer./Donder/en/bliksem/
van/jewelste./De/elektriciteit/valt/uit./Pikdonker/in/de/kamer./Na/een/poosje/floept/het/licht/weer/aan./
Deze/keer/is/de/kamer/droog/gebleven./Het/internationaal/net/blijft/dood./Op/dinsdag/5/januari/2016/
was/de/verbinding/hersteld./
Echo:!Dat!maak!je!liever!niet!mee,!Gèry.!Godzijdank!ben!jij!een!taaie.!Dank!je.!
!
Roland!(interview!via!mail)/
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Filmopnames ‘Hoger’ 
Begin/februari/kwam/het/Belgische/Netwerk/Armoedebestrijding/in/De/Zuidpoort/filmen./In/aanloop/
van/de/Werelddag/van/Verzet/tegen/Armoede/op/17/oktober/maken/ze/een/filmpje/waarin/ze/het/beleid/
oproepen/om/de/laagste/inkomens/te/verhogen./Binnenkort/op/uw/scherm!/

 
 

*

*

*

*

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$
!
!
!
!
!

!
Merci Spelleke Van Drei Kluiten! 
We/namen/net/€1300/en/nog/meer/koper/aan/uit/de/handen/het/Spelleke/Van/Drei/Kluiten./Merci./
Merci!/

/
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OCMW op bezoek 
 
Eind/januari/kwam/stafmedewerker/Thomas/Maeseele/ons/(BMLIK,/De/Zuidpoort,/Sivi/en/
Samenlevingsopbouw)/uitleggen/hoe/OCMW/Gent/vanaf/dit/jaar/de/aanvullende/financiële/hulp/
(bovenop/bepaalde/uitkeringen)/op/een/andere/manier/zal/verdelen./Het/nieuwe/systeem/beoogt/een/
meer/rechtvaardige/verdeling./
Het/was/een/redelijk/technisch/en/moeilijk/verhaal./Maar/iedereen/nam/de/tijd/om/te/herhalen,/met/
andere/woorden/uit/te/leggen,/te/tekenen,/vragen/te/beantwoorden…/
Binnenkort/bekijken/we/of/en/hoe/we/maatschappelijk/assistenten/én/mensen/in/armoede/hierover/op/
een/gepaste/manier/kunnen/informeren./

Wordt/vervolgd!/

Hulpverlening enthousiast! 
 
Vandaag/hadden/we/hoog/bezoek./Enkele/hulpverleners/kwamen/luisteren/naar/ons/materiaal/die/we/
maakten/over/‘hoe(stress(verminderen(bij(iemand(die(hulp(vraagt‘./
!! OCMW/(2/maatschappelijk/assistenten)/
!! CAW/(stafmedewerker)/
!! Wijkgezondheidscentrum/(een/arts/en/een/maatschappelijk/werker)/
!! InGent/(sociaal/cultureel/medewerker)/
We/waren/goed/voorbereid,/maar/toch/ging/het/nog/vlotter/dan/we/durfden/hopen./Iedereen/was/heel/
enthousiast/en/vol/lof/over/ons/geleverde/werk./We/hebben/heel/wat/opgestoken/van/de/feedback/en/

suggesties.//

Iedereen/zal/het/voorleggen/binnen/zijn/team/en/
met/die/suggesties/volgende/maand/naar/ons/
terugkomen./Onze/voorlopig/versie/kan/je/op/onze/
website/downloaden./Wordt/vervolgd!//

!

!

!
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666 trouwe volgers! 
 

 

Op*2*jaar*tijd*steeg*het*aantal*Facebook'volgers*van*158*naar*600!*
Sinds*gisteren*hebben*we*600*Facebookers*die*ons*trouw*volgen.*
Doe*daar*66*mensen*bij*die*ons*volgen*via*mail*en*je*komt*aan*het*magische*getal*666!*
Bedankt$allemaal!$
 

Wat onze regeringen kunnen leren van wolven 
 

 

Van*wolven*weten*dat*ze*sterk*rekening*houden*met*een*duidelijk*pikorde.*Het*alfamannetje*en*'vrouwtje*staan*aan*

de*leiding*en*anderen*vervullen*andere*rollen.*Deze*foto*getuigt*ervan*dat*die*leiders*rekening*houden*met*de*meest*

kwetsbaren:**de*eerste*3*zijn*de*oude*of*zieke*wolven,*zij*geven*ze*het*tempo*aan*voor*heel*de*roedel.*Als*het*

andersom*was*geweest,*zouden*ze*achterblijven*en*het*contact*met*de*roedel*verliezen.*In*het*geval*van*een*

hinderlaag*zouden*ze*opgeofferd*worden.*Vlak*achter*hen*komen*5*sterken,*de*frontlinie.*In*het*centrum*de*rest*de*

roedel,*gevolgd*door*de*5*sterksten.*Het*alfamannetje*sluit*af.*Hij*regelt*alles*op*de*achtergrond.*Vanop*die*plaats*

kan*hij*alles*zien*en*de*richting*bepalen.*Hij*ziet*alles*wat*er*in*de*roedel*gebeurd.*De*roedel*loopt*volgens*het*tempo*

van*de*meest*kwetsbaren*en*iedereen*helpt*elkaar.*

(foto*Cesare*Brai)*
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5.!ZUIDPAN!
!
!
UIENSOEP$
$
Bereidingstijd:*50*minuten*|*aantal$personen:*4*

/

Wat/is/er/beter/om/de/bijtende/winterkou/te/verjagen/dan/een/kom/dampend/verse/uiensoep?/Samen/
met/een/kaasbeschuit/is/het/de/ideale/snack/na/schooltijd,/of/voor/eender/welk/moment/waarop/je/een/
opkikker/kan/gebruiken./

Dit/gerecht/kan/je/al/op/tafel/zetten/vanaf/€1/per/persoon.///De/ingrediënten/in/dit/recept/zijn/voor/4(
personen./Wil/je/dit/voor/meer/of/minder/personen/klaarmaken?/Dat/kan:/1/persoon/2/personen/4(
personen/6/personen/8/personen//

Ingrediënten 
De$uiensoep:$

•! 10*uien**

•! enkele*stengels*prei*

•! een*dikke*aardappel*

•! olijfolie*&*1*klontje*boter**

•! 1*l*verse*kippenbouillon*of*groentebouillon*of*bouillonblokjes*

•! 2*takjes*tijm**

•! 2*blaadjes*laurier**

•! 1*scheutje*Oxo*(vloeibaar*vleesextract)*

•! peper**

•! eventueel*een*beetje*room.*

De$kaasbeschuit:$

•! 100*g*gemalen*kaas*(bv.*Emmenthaler)*

•! 4*ronde*beschuiten.*
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Bereiding 
De$uiensoep:$

•! Schil*de*uien*en*halveer*ze.*Snij*de*uien*vervolgens*in*zeer*fijne*halve*ringen.*Indien*grover,*nadien*mixen.*
**

•! Verhit*een*grote*pan,*en*laat*er*een*klont*boter*in*smelten.*
**

•! Bak*de*uien*op*een*matig*vuur.*Roer*regelmatig*om*en*laat*de*groente*goudbruin*kleuren.*Let!op:*bak*een*grote*
hoeveelheid*uien*in*twee*of*meerdere*beurten,*zodat*ze*egaal*kunnen*kleuren.*
**

•! Doe*de*gebakken*ajuin*in*een*grote*kookpot*of*een*soepketel.*Giet*er*de*groente'*of*kippenbouillon*over.*
**

•! Voeg*de*tijm*en*laurier*toe*aan*de*soep*en*laat*ze*een*half*uur*sudderen*op*een*laag*vuurtje.**
**

•! Giet*een*scheutje*Oxo*in*de*soep.*Dit*vervangt*het*zout.*Doe*voorzichtig*en*proef*regelmatig.*Voeg*ook*wat*
peper*van*de*molen*toe.*

*

De$kaasbeschuit:$

•! Neem*een*ovenplaat*en*leg*er*een*vel*bakpapier*of*een*siliconenmatje*op.*
**

•! Schik*de*beschuiten*op*de*ovenplaat*en*leg*op*elk*exemplaar*een*royale*portie*gemalen*kaas.*
**

•! Plaats*de*kaasbeschuiten*ongeveer*4*minuten*onder*de*ovengrill.*Zodra*de*kaas*gesmolten*is,*zijn*ze*
klaar.*Een*korstje*hoeft*niet.*
**

•! Schep*de*soep*in*een*kom*en*leg*de*kaasbeschuit*er*bovenop.*

Op*12*januari*2016*in**het*kookatelier*van*de*Zuidpoort*bereid*door*Ivo*en*Brigitte.*
!
! !
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!
6.!VARIA!
!
!
*

Onze jarigen 
!

December!
*

1)! Magda*
Wiebe*Jeddens*

*10)**Claudia*
*13)*Cindy*Van*Gampelaere*
*14)**Veerle*Decock*
*18)***Hilde*Hofkens*
*

!
Januari!

!
**4)*Huguette*Caes*
**5)*Tycho*
11)*Linda*Meert*
13)*An*Bistmans*
14)*Hugo*Coppens*
15)*Marleen*Doornaert*
20)*Hilde*Van*Malderen*
26)*Maureen*Debossche*
*
*

*
Februari!

*
11)*Marijke*Steffelaer*
17)*Jozef*Van*Heesvelde*
20)*Patrick*Goederson*
21)*Liliane*Derre*
23)*Connie*Coppens*
24)*Sabine*Burgelmans*
27)*Antoinette*Van*Mosselvelde*
*

*

!
!
!
!
 

 
!
!

! !
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!

7.!POËTENHOEK!
!
Voor prachtige en tegelijk toegankelijke poëzie moet je bij Herman de Coninck zijn. Hij verstond de kunst 
algemeen menselijke gevoelens in weergaloze verzen te gieten. Zoals in dit mooie liefdesgedicht, een ode 
aan de diepe band met zijn vrouw, en nu helaas weduwe, Kristien!Hemmerechts. 
 
Voor mekaar 
 
Vroeger hield ik alleen van je ogen. 
Nu ook van de kraaienpootjes ernaast. 
Zoals er in een oud woord als meedogen 
meer gaat dan in een nieuw. Vroeger was er alleen haast 
 

om te hebben wat je had, elke keer weer. 
Vroeger was er alleen maar nu. Nu is er ook toen. 
Er is meer om van te houden. 
Er zijn meer manieren om dat te doen. 

 
Zelfs niets doen is er daar één van. 
Gewoon bij mekaar zitten met een boek. 
Of niet bij mekaar, in ’t café om de hoek. 

 
Of mekaar een paar dagen niet zien 
en mekaar missen. Maar altijd mekaar, 
nu toch al bijna zeven jaar. 

 
 

Herman de Coninck                                             
!
!
!
! !
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!

8.!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:*Roland*Huybrecht,*Rony*Van*Damme,*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. 
o wil meewerken met de Zuidpoort. 
o wil de Zuidpoort-Echo ontvangen. 


