DE ZUIDPOORT

2015
in cijfers en prentjes

o v e r z i c h t A CT I VI T EI T EN

159 dagen per jaar activiteit
gemiddeld 3 dagen per week

857 uren
activiteiten

}

297
activiteiten

52x kookatelier

750 maaltijden (520 mia’s)

14x themawerking

gemiddeld 16 deelnemers (10 mia’s)

81andere (eenmalige)
activiteiten

10x parlement

gemiddeld 31deelnemers (16 mia’s)

17x buurtontbijt

gemiddeld 70 buurtbewoners

8x werkgroep cultuur

gemiddeld 12 deelnemers (9 mia’s)

16x uitstap pretloket

9x steungroep

145 deelnames (111 mia’s)

gemiddeld 8 deelnemers (6 mia’s)

(daarnaast ook 250 individuele
deelnames aan cultuur en vrije tijd)

63x open ontmoeting

11x vergadering
werelddag van verzet tegen armoede
5x vorming gegeven
3x vorming gekregen

101 studenten / werkers

77 deelnames (45 mia’s)
o.a ontmoetingsdag ‘Welkom’ met 44 deelnemers

* mia’s = mensen in armoede

B er ei k
142 verschillende mensen namen
deel aan een groepsactiviteit
waarvan 92 met armoede-ervaring (=65%)

Ni e u w e m e n s e n
Onze vereniging werd versterkt met 14 nieuwe ‘blijvers’.
Daarnaast waren er heel wat mensen die kwamen proeven.

Ni e u we a c t i vi t ei t en

naaiatelier

vegetarische kookateliers

Maandelijks herstellen en verstellen we kleding. Voor en door
Zuidpoorters.

Eva vzw kwam 2x een atelier
begeleiden.

buurtontbijt

de bank

Sinds mei 2015 organiseren we
samen met het Buurtwerk en
OCMW een tweewekelijks ontbijt
voor 80 buurtbewoners.

Samen met verhalencoach /
theatermaker Wennie de Ruyck
gingen Zuidpoorters met onze
wandelbank op bezoek in scholen
om verhalen te vertellen.

sociaalcultureel project

Ambrosia’s Tafel kwam 6 workshops begeleiden waarin we een
kunstwerk maakten voor het
nieuwe wijkgezondheidscentrum
in Nieuw Gent.
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We overlegden en schreven onze

visie over een goede ontmoetingsplaats.

We legden ons ei in de buurt en
sinds januari kwam er
regelmatig een werkgroep samen
om ontmoeting te
creëren in Nieuw Gent.
Het 1ste resultaat was een
2-wekelijks ontbijt voor €0,5.

Schepen Balthazar (Schepen
Stadsontwikkeling, Wonen en
Openbaar Groen)
hee de nood aan een
ontmoetingsplaats goed gehoord
en vond middelen om een
tijdelijke plaats te creeëren
die er in 2016 komt.

We hebben een fantastisch

schema en bijhorende
teksten gemaakt waarmee we
vertellen hoe er beter naar ons
kan
geluisterd worden tijdens
(hulpverlenings)gesprekken.

33 van de 44
met armoede-ervaring

Sinds maart 2015 gaan de
themawerkbijeenkomsten op
donderdagavond door in
plaats van maandagnamiddag.
Op die manier bereiken we een
veel groter aantal deelnemers.

In 2015 namen 44 verschillende mensen deel aan onze
themawerking. 33 mét
armoede-ervaring en 12 zonder.
Gemiddeld waren er 16 deelnemers per bijeenkomst, waarvan
10 met armoede-ervaring.

c om m un i c a t i e

website

Facebook

tijdschri

email

- 66 nieuwsberichten gepost
- 11.788 bezoeken
- 9.070 verschillende bezoekers
- 22.898 pagina’s bekeken
- 15% via smartphone of tablet

Echo verscheen 4x en werd naar
223 adressen opgestuurd, naar
66 personen gemaild en
verscheen op de webiste.

- 380 nieuwe fans (580 in totaal)
- 291 Gentenaars
- 63% vrouwen
- 37% mannen

sms

- 9.345 berichten verstuurd
- 85 nummers werden meerdere
keren per week uitgenodigd en
herinnerd aan activiteiten

De coördinator ontving 4900
emails en verzond er 1700.

o v e r l e g a c h t er d e s c h e rm en
191 vergaderingen waaronder:
19x werkgroep ontmoeting en multihuis
19x staf
15x voorbereiding themawerking
10x Raad van Bestuur
7x Gentse Overleg Tafel
7x voorbereiding ontmoetingsdag
7x buurtteam Nieuw Gent
6x kennismakingsgesprek nieuwe vrijwilliger
6x algemene vergadering KRAS
5x werkgroep toeleiding Uitpas
4x Pretloket
4x WoninGent
4x Netwerk Tegen Armoede
3x Digitaal Talent Punt

