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Voorwoord&

 

Vier keer twintig 

Regelmatig schuiven er mijlpalen voorbij ons Zuidpoortpad. De vereniging 
bestaat twintig jaar en een schep erbij. Sommige moedigen komen al tien 
jaar en meer bij ons over de vloer.  We zitten intussen al op het vijfde 
adres. En ons lijfblad, de Echo, mag zich nu een tachtiger noemen. Met 
een glimlach kijken we terug naar de begintijd, naar de bescheiden vier 
A4’tjes die we toen moesten volschrijven. “Moesten” omdat we in het 
begin vreesden niet genoeg kopij te vinden. Grappig achteraf. Die 
duizendpoot aan het Rerum-Novarumplein blaakt van gezondheid en 
energie. Stof zat (maar ons lokaal is alkoholvrij). 

Hier is een woord van dank op zijn plaats voor de velen die hun uiterste 
best hebben gedaan voor onze Echo en dit nog steeds doen. Gepaste trots 
mag ook eens: in de loop der jaren heeft de inhoud een aantrekkelijker 
verpakking gekregen. 

Tachtig is in het Frans quatre-vingts. Vier keer twintig. Op naar de vijf 
keer! 

 

Roland 
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Actueel&

Licorice 

Licorice Leroy, de vrouwelijke helft van het tweespan Steven-Licorice, 
toonde onmiddellijk wat ze waard was. Geen toeval dat zij er van enkele 
kandidaten als de beste was uitgekomen. Maar wat wij zien, zien ook 
anderen… Een tijdje geleden kwam ze met het nieuws waar iedereen een 
beetje van schrok. Licorice kreeg een andere baan aangeboden en had 
die, na zorgvuldig beraad, ook aangenomen. Wij allen zien haar node 
gaan. Scheiden doet lijden, maar wij wensen haar het aller, allerbeste! 
Ze schreef ons een brief: 

Lieve Zuidpoort, 

Als ik terug denk aan de afgelopen maanden dan voel ik vooral 
dankbaarheid. Net voor ik in de Zuidpoort aan de slag ging, heb ik heel 
hard nagedacht waarom ik het allerliefst wou werken in een vereniging 
waar armen het woord nemen. Het antwoord is simpel: de eerlijkheid, dat 
is iets wat steeds in de ongelooflijk diverse groep bij iedereen aanwezig is. 
En hoewel deze ruwe, directe soms ongenuanceerde confrontatie soms 
hard aankomt, weet je dat er geen achterliggende agenda is. En als 
mensen je in de armen sluiten, je jezelf ook mag openstellen want het is 
gemeend. En daar houd ik van. Als je je echt openstelt voor een nieuwe 
ontmoeting, dan ben je bereid je te laten veranderen. En de diverse 
persoonlijkheden in de Zuidpoort hebben mij stuk voor stuk geraakt en 
veranderd. Bedankt! 
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Armoede een strijd voor meer kansen! 

Twee jaar terug deed ik mee met een inleefweek naar aanleiding van 
17oktober, waar ik met mijn neus hard op de feiten werd gedrukt, op wat 
armoede zou betekenen voor mijn gezin. Natuurlijk is het moeilijk om 
rond te komen met een beperkt inkomen. Maar ik had super 
gestructureerd boodschappen gedaan in het begin van de week en had 
zelfs nog eten over op het einde. Want honger mochten mijn kinderen 
zeker niet hebben. Dus daar was ik op voorbereid. Ik had in de weken die 
er aan vooraf gingen nagedacht over wat ik allemaal ging doen.  
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Alsof een mens zich kan 
voorbereiden op een 
leven dag in dag uit in 
armoede. Waar je van 
het ene probleem in het 
ander rolt en 
overgenomen wordt 
door de mallemolen die 
ons leven is. 

 Ik besef nu nog meer 
ten volle dat niemand 

alle dagen zo gestructureerd en vooruitziend kan plannen en leven. Dit is 
niet alleen onmogelijk op het vlak van eten maar ook wat betreft de 
onvoorziene kosten en omstandigheden die het leven ons te bieden heeft 
(schoolfacturen, dokterskosten, ziekenhuiskosten, water, huur, 
schooluitstappen…)  

Maar waar ik echt door geraakt werd, had niet te maken met geld maar 
met kansen en keuzes die ik mijn kinderen wel kan bieden.           
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Op dat moment woonden we nog niet in Geraardsbergen maar in een klein 
dorpje tussen Zottegem en Brakel. Mijn 3 kinderen gingen elk naar een 
verschillende school omdat dit vanuit hun persoonlijke talenten, 
mogelijkheden en problematieken echt belangrijk is. Wij (als ouders) 
hebben de afgelopen jaren gezocht naar manieren om onze kinderen zich 
ten volle te laten ontwikkelen. We zochten samen met de kinderen waar 
ze nood aan hadden en welke keuzes we daarvoor moesten maken. Het 
dorpsschooltje op wandelafstand van onze deur kon geen antwoord bieden 
aan de problemen die zich stelden. Andere scholen in de directe omgeving 
evenmin. Het werd een zeer lange zoektocht die resulteerde in het feit dat 
onze 3 kinderen elk naar een afzonderlijke school gingen waar ze zich 
goed voelen en helemaal open bloeiden, omdat ze daar naar waarde 
werden geschat. Om iedereen naar school en de naschoolse activiteiten te 
brengen, was ik alleen al zo’n 12 uur in de week zoet. Daarnaast gingen ik 
en mijn man ook uit huis werken. Wij hadden voor deze tijdelijke (tijdelijk 
heb je niet in de hand: bijna 7 jaar) situatie zelf gekozen. Het zorgde voor 
rust in ons gezin. Het zorgde voor kinderen die geloofden in zichzelf en 
hun talenten ontdekten en ten volle konden uitproberen. Is dat niet wat 
alle ouders willen? Deze keuze zouden veel ouders met een beperkt 
inkomen niet kunnen maken.  
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Vaak heb je geen ruimte over om ook maar te zien welke 
keuzemogelijkheden er allemaal zijn, dit door de stress en de energie die 
het kost gewoon al om de meest alledaagse zaken in je leven rond te 
krijgen wanneer je constant moet denken of je het einde van de maand 
zal halen.  

Onlangs kreeg ik de opmerking van de leerkracht van mijn jongste zoon 
dat het ongelooflijk was hoe hij de afgelopen jaren was veranderd dankzij 
de verandering van school waar hij nu 3 jaar school loopt. Hij is helemaal 
klaar voor de opleiding dans in het middelbaar. 

De leerkracht vond het confronterend dat mijn zoon het eerste kind was 
dat hij kende die echt niet paste in het onderwijssysteem. Dat mijn zoon, 
mocht hij niet veranderd zijn van school,  

niet zou zijn uitgegroeid tot een zelfzekere jongen die bewust is van zijn 
beperkingen maar even bewust in van alles waar hij wel ongelooflijk goed 
in is en daar gelukkig mee is. Mijn antwoord was: Dat het niet mijn zoon 
zijn schuld is dat hij niet past in ons onderwijssysteem,  

maar het betreurenswaardig is dat ons onderwijs niet in staat is om 
genoeg te diversifiëren zodat alle kinderen kansen krijgen om zich te 
ontwikkelen en al hun talenten te leren ontdekken en appreciëren. Dit is 
niet het probleem van mijn kind maar een probleem van het onderwijs in 
zijn huidige vorm. Het is niet aan mijn kind om zich aan te passen maar 
aan het onderwijs om in te zien dat er meer is dan alleen taal en rekenen.  

                                                                                                                                                               
Dit probleem stelt zich niet alleen in ons onderwijs maar in onze hele 
samenleving. Daarom geloof ik heel hard dat het ontzettend belangrijk is 
extra kansen te creëren om in onze samenleving te participeren op alle 
levensdomeinen. Om zo bij te dragen tot de verruiming van hoe je als 
mens kijkt naar de wereld. Sommige politici durven beweren dat mensen 
genoeg kansen krijgen en dat ze die maar moeten grijpen. Dat klopt 
gewoon niet. Als ik zie hoe het participeren aan bijvoorbeeld een 
theaterstuk ervoor zorgde dat iemand inzichten kreeg wanneer ze later 
zelf naar een dansvoorstelling was gaan kijken, dan word ik daar gelukkig 
van. De blik op wat rond jou gebeurt, wordt breder en maakt mensen 
rijker. Het geeft mensen energie en kracht om andere dingen in hun leven 
misschien wèl aan te pakken of te veranderen.  
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Niet dat dit soort participatie zomaar de armoede kan oplossen, maar daar 
wil ik wel voor strijden. Vanaf heden niet meer vanuit één fantastisch 
warme vereniging waar ik me zo in thuis voel. Maar vanuit het Netwerk 
tegen Armoede om, samen met alle verenigingen waar armen het  het

 van mezelf te geven als beleidsmedewerker cultuur, vrijetijd,sport, jeugd 
en digitale media.  

 

Groetjes 

Licorice Leroy 
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Opendeurdag op De Zuidpoort  

 

Zaterdag 20 mei vanaf 14 uur zetten we onze poort nog iets meer 
open dan anders! Voor een geweldig tuinfeest met interessante mensen 
en voorstellingen. Kom dat zien! 
Vanaf 14 uur animatie voor klein en groot. 
Vanaf 14 uur brieven voor en door vluchtelingen & wensboom. 
Om 15 uur voorstelling De Zuidpoort. 
Om 16 uur voorstelling Labo Vzw. 

Tot dan! 
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Samen op weg naar een meerjarenplan voor De Zuidpoort 

De voorbije jaren klonk er in de bijeenkomsten van het bestuur vaak een 
soort noodkreet: ‘Help we verdrinken in het werk! We moeten dringend 
minderen!’ De klacht kwam niet alleen van Steven, jarenlang enige 
betaalde kracht in De Zuidpoort, maar later ook van zijn collega Licorice 
en stagiaire Marlies, zelfs ook van meerdere dragende vrijwilligers. Maar 
minderen in een bloeiende, geïnspireerde werking, hoe doe je dat in ’s 
hemelsnaam? Alles is zinvol, noodzakelijk en noem maar op. Niets kan 
gemist worden en er is zelfs een roep om meer en beter! We kwamen tot 
de conclusie dat we om verstandig te minderen eerst even een tandje 
moesten bijzetten en een goed meerjarenplan opmaken voor onze 
werking. Als we goede keuzes maken in wat het belangrijkste is om onze 
opdracht waar te maken en wat daar voor nodig is, dan zullen we ook op 
een verstandige manier kunnen ‘minderen’ of de tering naar de nering van 
onze gezamenlijke energie zetten. Of… nieuwe middelen vinden om ons 
doel beter te kunnen realiseren. 

Zo’n plan opmaken vanuit een echte visie is al een klus op zich waar een 
Raad van Bestuur vele uren zal moeten insteken. Maar we zijn ook niet 
zomaar tevreden met werk van het bestuur alleen. Aan zo’n plan moet 
een proces voorafgaan waar iedereen die met De Zuidpoort te maken 
heeft in betrokken wordt. Wat vinden deelnemers belangrijk in de 
werking, waar zitten ze op hun honger en welke zijn hun ideeën om daar 
verbetering in te brengen?  

Met een werkgroepje van enkele mensen van het bestuur, begeleid door 
Katrien en Nicolas van het netwerk Tegen Armoede, maakten we een 
stappenplan op. Dat gaat als volgt: 
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Persoonlijk ben ik nauw betrokken bij dit hele proces, want ik neem deel 
aan het werkgroepje en de raden van bestuur. Ik hielp mee de resultaten 
van de SWOT analyse te verzamelen. Ik vind het een bijzonder boeiend 
proces. Ik ben zo vrij, op de vooravond van stap 5,  al enkele grote lijnen 
verklappen, die me sterk aanspreken: 

'! De Zuidpoort wordt door velen als een warme thuis ervaren. Dit 
moet zo blijven. We kunnen het nog verbeteren. We kunnen er 
meer uithalen voor het hoofddoel van onze werking: 
armoedebestrijding. Wie zich thuis voelt, kan beter actieve partner 
worden in het bestrijden van armoede. 

'! We betekenen als Zuidpoort reeds veel voor het geheel van 
armoedebestrijding in Gent en in Vlaanderen. Maar we maken het te 
weinig zichtbaar. Deelnemers die met volle inzet meewerken aan 
een brainstorm of een themawerking, beseffen niet altijd wat er 
verder gebeurt met wat ze aanbrachten, en hoe dat verandering 
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teweegbrengt. Ook tegenover de buitenwereld zijn we nog te 
bescheiden. De komende tijd moeten we misschien inzetten op dat 
besef van wie we zijn en wat we doen, om het dan duidelijk en vol 
zelfvertrouwen naar buiten te kunnen brengen. 

'! Eén betaalde beroepskracht is niet genoeg. We moeten ervoor gaan 
dat er minstens twee kunnen blijven. Ook het vrijwilligerswerk mag 
meer in de watten gelegd worden. De opdracht blijft alle krachten 
beter te verbinden tot één grote kracht naar onze kernopdracht toe: 
mensen in armoede bereiken, hen verbinden met elkaar en mensen 
zonder armoede, samen aan armoedebestrijding doen!   

En…. Wordt vervolgd, dat spreekt! 

 

Sabine Burgelman 
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Opening ontmoetingsplaats Bij Pino groot succes! 

100 nieuwsgierigen kwamen er kennismaken met de koffiebar en 
klusruimte. In april wordt daar nog de doorgeefwinkel aan 
toegevoegd. 
Schepenen Tapmaz en Taeldeman kwamen het belang van Bij Pino 
onderstrepen, waarna het woord gegeven werd aan Inge, Licorice, 
Lut, Emile en Steven van De Zuidpoort. Zij kwamen vertellen 
waarom ze zolang naar een plaats als deze hebben uitgekeken.  

*

Ze hadden zelfs een strip gemaakt over hoe Bij Pino is ontstaan, die 
ze met trots aan iedereen bezorgden! Je kan de strip downloaden op 
www.dezuidpoortgent.be/strip of er een komen afhalen tijdens een 
van onze activiteiten. 

 
 

  



 16 

Hieronder kan je onze speech lezen: 

Stress? En met uitbreiding geestelijke gezondheidszorg. Iedereen heeft 
tegenwoordig last van stress, niemand wordt gespaard. 

Wat heeft het dan te maken met armoede? Waarom is het probleem zo 
veel groter bij mensen met een beperkt inkomen? Zij gaan toch niet 
werken? En dat is toch wat ons zoveel stress bezorgd. 

Leven in armoede, de onophoudelijke druk dag in dag uit om je 
rekeningen te betalen. Administratie die je niet in orde krijgt enz… 
De keuze moeten maken of je nu de schooluitstap zal betalen, die 
belangrijke medicatie of de telefoonrekening. 
Laat staan dat mensen nog geld zouden over hebben om zich eens te 
ontspannen. 
Of geld over hebben om hun hart te luchten bij een vriend als je samen in 
de in cafetaria van de sportclub zit. 

Samen hebben we gezocht naar oplossingen waar we zelf kunnen aan 
meebouwen. Iedereen een volwaardig inkomen geven zou er natuurlijke 
voor zorgen dat mensen veel minder stress hebben. Maar op korte termijn 
kunnen andere initiatieven al een deel van de stress aanpakken 

Inge: 
“Ik krijg stress van familieruzies. Zo erg dat ik zelfs een operatie nodig 
had. En als ik dan naar hier kan komen dan doet dat deugd. Af en toe 
eens je hart te luchten. Ik vind hier gezelligheid en kan dan aan iets 
anders denken dan aan de stress. Je kan er plezier en leute maken. 

Daarom vonden wij het belangrijk dat er hier in Nieuw Gent een extra plek 
kwam waar alle mensen vrijblijvend terecht kunnen. 
Een plek waar je niets hoeft te betalen voor een tas koffie, waar je samen 
kan zijn zonder verplichtingen en dit op momenten wanneer alle andere 
plekken gesloten zijn.” 

En het werkt! Mensen komen naar hier, brengen zelf iets lekkers mee 
taart of zelf gebakken brood en delen dit met anderen. Ook als ze hen niet 
kennen. 

Zo maakt iemand zich de bedenking dat het toch raar is, alsof je betaald 
wordt om iemands vriend te zijn…�
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Terwijl daar het probleem ligt, mensen hebben amper een sociaal of 
familiaal netwerk. Het gebrek aan een leefomgeving met een gevoel van 
geborgenheid. Een plek waar je je veilig voelt en geapprecieerd wordt om 
wie je bent. Dit na de slopende dagelijkse zorgen en stress om rond te 
komen. 

Lut: 
“Sinds ‘bij Pino’ er is, heb ik een plekje gevonden om nieuwe mensen te 
leren kennen. 
Er zijn ‘bij Pino’ geen activiteiten waar ik moet aan deel nemen. Dus 
ik kan op mijn gemak breien. En ik ben daar heel blij om. 
Ik heb geen eigen centen en kan niet op café gaan.  Nu Pino er is, kan 
ik hier te recht voor een babbel en een koffie.” 

Emile: 
“Daarom zijn wij blij met “Bij Pino” een plek waar mensen terecht kunnen. 
Waar mensen gewoon samen kunnen zijn en waar je je welkom voelt 
ongeacht wie je bent. Deze strip vertelt het verhaal van 3 jaar 
themawerking rond stress en geestelijke gezondheidzorg. Met één van de 
conclusies dat er nood is naar meer luisterende oren in deze wijk. 

Daarom willen we dan ook de Stad Gent graag danken om Bij Pino te 
realiseren. 
En willen we jullie dan ook onze strip overhandigen.” 
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Gèry in Mexico 

Onze reisgrage Gèry heeft alweer enkele maanden in een 
ontwikkelingsland doorgebracht. Natuurlijk wilden wij daar alles over 
weten. In deze, voor de gelegenheid extra zware, Echo  is zijn bijdrage 
hieronder ingekort weergegeven. 

 

Jij wordt stilaan een echte globetrotter, Gèry, iemand die de wereld 
rondzwerft. Dit keer kregen we je mails uit Mexico. Had je enige voorkeur 
voor dat land? Of was je daar toevallig? 

De selectiecommissie heeft me in deze missie geplaatst. De eerste weken 
zijn altijd nogal chaotisch. Taal en stad zijn dan nog in de 
inburgeringsfase. Bovendien had ik er bovenop nog een taxioverval te 
verwerken. 

Intussen ben je met zeer veel ellende geconfronteerd geweest. Hoe erg 
vind je de miserie in Mexico? 

De helft van de bevolking leeft in armoede. De armoede is er minder erg 
dan in Delhi, maar enorm veel erger dan in Salvador. Aan de koers van de 
muntwaarde kan men dikwijls de graad van armoede aflezen. 80 roepi's is 
1 euro waard in Delhi. 4 rais is 1 euro waard in Salvador. 20 peso's is 1 
euro waard in Mexico. Grosso modo kan men stellen, hoe groter het getal 
in muntwaarde, hoe erger de armoede. 

Werd je daar naar behoren opgevangen? Was je logement redelijk, de 
plaatselijke omstandigheden in acht genomen? 

De opvang was eentalig Español. We kregen een tekst met informatie en 
reglementen uitsluitend in de Spaanse taal. Bij de verantwoordelijken 
binnen de diverse organisaties was de voertaal English. Ik logeerde in 
hotel One ciudad de Mexico patriotismo. Het was het beste verblijf van al 
mijn missies. 

Waaruit bestond je taak daar?  

Mijn opdrachten tijdens de maand december 2016: helpende hand bij de 
Patriotten, bidden in de crypte van de kathedraal, helpende hand in 
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vestiging Hara, helpende hand bij España Mexico, , en zo voort en zo 
verder, ik kan zo lang bezig blijven… 

Mijn opdrachten tijdens de maand januari 2017: helpende hand bij 
professionele fotografie, sensibilisatie-strijd tegen de armoede bij het 
Interbancaire rente evenwicht, en nog veel  

meer. 

 

                                                       

 

Mijn opdrachten tijdens de maand februari 2017: helpende hand bij Grupo 
Carso, sensibilisatie-strijd tegen de armoede bij grupo Inbursa, helpende 
hand bij Minera Frisco, … weer teveel om op te sommen… 

Dit alles is echt indrukwekkend, Gèry. Interessant, die zeer verschillende 
activiteiten. 

Werkte je weer samen met mensen uit diverse landen, zoals de vorige 
keren? 

Inderdaad. Zowel met Mexicanen als met vrijwilligers uit alle werelddelen. 

Hoe vond je de mentaliteit daar? Hoe gingen ze met jou om als 
buitenlander?   

De Mexicanen zijn over het algemeen enorm vriendelijk. Dragen het hart 
op de tong. Zuiders temperament. Bij verdriet kunnen ze theatraal huilen. 
Bij vreugde dansen en zingen ze uitbundig. 

Wat is je algemene conclusie, nu je een tijdje terug bent? 
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Door de aanzienlijke armoede heerst er ook veel misdaad. 

Heb je al een nieuw reisdoel? 

Momenteel worden alle vrijwilligers geëvalueerd door de 
selectiecommissie. Het blijft dus voorlopig afwachten. 

Ze keuren je heus wel goed voor een volgende missie. Een man als jij is 
overal inzetbaar. 

Hartelijk dank voor je uitvoerige antwoorden. 

 

Roland 
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Verspillingsmaatschappij 

Zo vaak wordt de term consumptiemaatschappij gebruikt. Dit wil zeggen 
we consumeren, we verbruiken, maar vaak verbruiken we meer dan onze 
behoeften. 

Eigenlijk gaat het om een echte verspillingsmaatschappij. Met meer dan 
7,5miljard mensen op deze wereld is dit verontrustend. Maar het is niet de 

ver- van-mijn-bed-show, want we zijn in 
Vlaanderen, het dichtst bevolkte stukje 
land in Europa. Het gaat ons allen aan. 

Bij een groeiende ongelijkheid kan ons dit 
niet onverschillig blijven laten. Graag som ik dan even in een notedop op 
waar we zoveel verspillen, en… waar er iets aan kan gedaan worden. 

In het verleden zijn er ook periodes geweest van grote armoede en 
ongelijkheid, maar dit was het gevolg van klimatologische katastrofen of 
oorlogen die de meeste mensen niet gewild hadden. Nu is er zeker in 
West-Europa en Noord-Amerika en vele andere delen van de wereld geen 
oorlog en stijgt de levensstandaard alleen maar. 

Verspilling is juist wat we allen doen en dit 
hebben we ook alleen aan ons zelf te 
danken. Danken is eerder een eufemisme. 
Het is onze eigen schuld dat er nog zoveel 
ongelijkheid bestaat. Laat ons even op een 
rijtje stellen waar we zoal verspillen: 

Voeding/Kleding/Woning/Energie. 

1$Voeding$

Er zijn zoveel vormen van verspilling zoals: 

Verspillen door gewoon een te groot aanbod, waarbij we veel wegwerpen, 
met de nodige kosten voor de verbranding ervan.  

Alleen al bij ons geeft dit enkele miljarden per jaar verlies. 

“Het is onze eigen schuld 
dat er nog zoveel 
ongelijkheid bestaat.” 

“…Kafka zwaait nog steeds 
de scepter wat papieren en 
ouderwetse instellingen 
betreft.” 
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Verspillen door een niet aangepaste verpakking: een Duitse studie 
(Humboldt Univ.) heeft     uitgewezen dat er tussen de 7 a 13 %  verloren 
gaat omdat niet alles uit de verpakking werkelijk benut wordt. 

Denk maar gewoon aan de diverse tubes of potjes joghurt, mayonaise etc. 

2$Kleding$

We zijn zeer gevoelig voor modeverschijnselen. Er is nog nooit zoveel 
gekocht en gedragen als in de laatste decennia. 
Maar wat we als basisproduct aanwenden, is soms zeer vervuilend of 
wateropslorpend. Denk maar aan katoen. 

Ook dit dilemna is aan herdenken toe. 
Alleen al 100 euro teveel uitgeven per persoon en per jaar geeft voor 
Belgie 1,1 miljard verspilling. 

3$Woning$

De droom van iedereen een eigen huis met zijn tuintje zal wellicht in de 
toekomst een droom blijven voor velen.  Maar waar we naar streven is 
niet noodzakelijk minder mooi. 

Een praktische woning om het leven na de arbeidsperiode zo aangenaam 
mogelijk te maken. 

Ook met een tuin, geen tuintje, maar dan voor gemeenschappelijk gebruik 
door verschillende bewoners. 

Laat ik dit even becijferen indien we 
gewoon de officiële cijfers nehmen. In 
België zijn er 4.5 miljoen woningen. Indien 
we alleen de helft ervan met 20 kubieke 
meter verkleinen, betekent dit bij 1500 
euro per kubieke meter ongeveer 13,5 

miljard euro. Natuurlijk gespreid; over bv. 10 jaar is dit nog meer dan een 
miljard per jaar besparing. Hiermee  kunnen heel wat gezinnen goedkoper 
woningen kopen of huren, want dit is en blijft de zwaarste kost voor velen 
in ons land. 

 

“…goedkoper woningen 
kopen of huren, want dit is 
en blijft de zwaarste kost 
voor velen in ons land.“ 
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4$Energie$

Wat er door ons als energie verspild wordt, is enorm.  Er zijn wel reeds 
zware inspanningen om onze isolatie te verbeteren. Er zullen meer en 
meer oplossingen moeten komen om het energieverbruik meer efficient te 
maken, gewoon omdat de rekeningen altijd maar  zwaarder worden. 

5$Verspilling$door$de$administratie$

Het is onmogelijk om dit te becijferen, maar Kafka zwaait nog steeds de 
scepter wat papieren en ouderwetse instellingen betreft. 

Iedereen weet wat we nog moeten doen voor een sector zoals justitie, die 
nog leeft in de Napoleonperiode. Ook de ziekenzorg is aan een efficiënte 
biecht toe. 

Laten we met al deze overwegingen onze gedrachtsdragers zoveel 
mogelijk wakker schudden of ze gewoon storen in hun dagelijks gekakel. 

                     Marc Lammens 

 

 &
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Binnenkort een iPhone voor iedereen? 

De$tijd$staat$niet$stil.$Van$de$nieuwe$iPhone$wordt$verwacht$dat$hij$jou$zal$
herkennen$als$hij$jou$ziet,$jouw$iris$zal$scannen$en$een$extra$laag$bovenop$de$
werkelijkheid$zal$leggen$(wie$het$interesseert$kan$het$hier$nalezen).$Leve$de$
vooruitgang!*

Maar ergens in een tussenlaag in 
die werkelijkheid gebeuren er 
nog andere dingen die de media 
niet halen. 
Zoals George (72), sinds jaar en 
dag actief in De Zuidpoort. 3 
Maanden geleden werd plots zijn 

telefoon en internet afgesloten wegens een te laat betaalde rekening 
die naar het verkeerde adres werd gestuurd. George en mijn collega 
gingen door de hel om dat recht te trekken. 
Nu vraagt George me al 2 weken om eens naar zijn telefoon te 
kijken, er lukt iets niet. 
Vandaag maakte ik eindelijk tijd voor hem. GSM netjes in een 
hoesje, in de originele verpakking, handleiding erbij, samen met de 
verpakking van de SIM-kaart (die had hij al zelf in de telefoon 
gestopt). Of ik eens kan kijken hoe hij daarmee zijn mails kan lezen. 

Natuurlijk, snel even de instellingen aanpassen en klaar. Dacht ik. Ik 
krijg geen internetverbinding. 

‘Kan%je%er%wel%mee%bellen?’*
‘Nee,%dat%lukt%ook%niet.’*
‘Er%staat%toch%geld%op%hé.’*
‘Jaja,%ik%kocht%die%SIMCkaart%met%€15%belwaarde.’*
‘Ah,%maar%die%moet%je%nog%activeren.%Kijk,%op%het%kasticket%staat%een%code%die%je%

moet%SMS’en.’*

Natuurlijk, snel even dat SMSje sturen en klaar. Dacht ik. Ik krijg 
het niet verzonden. 
Dan maar het nummer bellen dat op het ticket staat. 
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‘Druk 1 voor Nederlands.’�
‘1.’�
‘Om uw simkaart te activeren, surf naar www.carrefour.eu/mobile.’�
‘Hu? Wat? Surfen? Ik probeer jou te bellen??’ 

Natuurlijk, snel even registreren en klaar. Dacht ik. George heeft 
thuis geen internet meer. Dus doe ik dat even. 
Na het invullen van de gegevens viel m’n mond opnieuw open. 
George moet nu geduldig wachten op een brief die hem per post 
wordt bezorgd. Daarin zal hij kunnen lezen hoe hij zijn nummer kan 
activeren. Online natuurlijk, dat spreekt voor zich. 

 
Ik durf al niet te denken aan welke stappen hij nog zal moeten 
nemen. Waarschijnlijk kan ik het toch niet verzinnen. Een irisscan 
misschien? 

Intussen weet ik dat operatoren verplicht werden om SIM-kaarten te 
laten identificeren. Dat moet er voor zorgen dat de overheid van elk 
nummer weet wie het gebruikt. Zodat bijvoorbeeld telefoontjes 
tussen terroristen niet meer anoniem kunnen. Maar bij die 
verplichting voor operatoren hoort blijkbaar niet de plicht om het 
ook voor iedereen mogelijk te maken. Gelukkig zorgen de meeste 
operatoren daar wel voor. 

Carrefour biedt dus geen alternatief voor het online identificeren. 

Proximus legt in een filmpje de mogelijkheden uit. Een elektronische 
ID-lezer, een app, een familielid met My Proximus, een online 
betaling, … Wie de moed heeft om het filmpje helemaal uit te zitten, 
hoort na 2,5 minuut de optie om langs te gaan in de winkel. 
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Base, Jim Mobile, Lycamobile, Orange, Ortel Mobile (Aldi) en Telenet bieden 
meteen aan om langs te gaan in één van hun winkels. 

Half juni moet ook iedereen die ook al veel langer een prepaidkaart 
gebruikt, zich geïdentificeerd hebben. Indien niet zal de kaart 
onbruikbaar gemaakt worden tot de identificatie rond is. Ik hou mijn 
hart vast. Hoeveel mensen zullen dan plots niet meer kunnen bellen 
en niet weten wat er aan de hand is? 

Maar, terug naar de nieuwe iPhone. Die zou een totaal 
schermformaat van 5,8-inch krijgen, waarvan 5,2-inch gebruikt kan 
worden! 
Leve de vooruitgang. Voor wie kan volgen tenminste. 

Steven Van Hemelryck 
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Tweespraak 

Annemie Danhieux is een 
interessante vrouw die het beste 
van zichzelf geeft in de Zuidpoort 
en op andere sociale adressen. 
Haar wilden we vroeg of laat 
interviewen, liefst vroeg. 

Eerst de onvermijdelijke vraag, 
Annemie, hoe heb je De Zuidpoort 
leren kennen? 

Via Sabine en Dominicus, een 
gelovige gemeenschap in de stad. 
Eigenlijk heeft Antoinette me 
uitgenodigd om eens naar de 
Zuidpoort te komen. In het begin 
wilde ik natuurlijk iedereen leren 
kennen. Ik deed al vlug mee met 
de themawerking. Het spreekt me 
aan mensen sterk te maken en 
tegen stress te wapenen. Daarbij 
had ik veel aan An Bistmans. 

Wat ben je van opleiding? 

Verpleegkundige. Meer dan 
veertig jaar heb ik in het UZ 
gewerkt. Eerst als verpleegster 
aan bed en later als 
leidinggevende. Ik ben fier op 
mijn loopbaan en ik ben er ook 
dankbaar voor. 

Zoiets ligt je, niet? 

Ja, ik ben een geboren leider. In 
de jeugdbeweging was ik 

groepleidster. Soms ben ik ook 
kordaat, moet ik toegeven. 

Wat maakt de Zuidpoort voor jou 
interessant? 

Het is een oefenplaats waar de 
bezoekers van elkaar leren, 
kunnen zijn wie ze zijn, en  

zo groeien als mens. Daarvoor is 
wederzijds vertrouwen bijzonder 
belangrijk. Want we moeten ook 
vechten tegen alle vormen van 
onrecht en strijdbaar blijven. Wij 
mogen geen genoegen nemen 
met in de Zuidpoort alleen maar 
te consumeren.  

Wat vind je van Nieuw-Gent als 
kader voor onze activiteiten? 

Daar liggen mijn roots, ik heb die 
gebouwen nog zien opgetrokken 
worden. Ik  vind dat  de 
verenigingen in de wijk te weinig 
samenwerken. Ik zou ook graag 
een betere sociale mix zien in 
Nieuw-Gent. Helaas blijft de buurt 
“sociaal”. 
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Vanuit welke inspiratie doe je wat 
je doet? 

Spiritualiteit en de christelijke 
bevrijdingstheologie. Als we 
samen geloven in het goede en in 

de liefde die ons verbindt, staan 
we samen sterk. Ik draag alle 
mensen in mijn hart. Daarom ben 
ik ook vrijwilliger bij 
Oxfamwereldwinkels en neem ik 
deel aan acties van de 
interlevensbeschouwelijke 
werkgroep Gent. Laatst gingen we 
praten met de bezoekers van de 
gevangenis om hen te danken en 
zo een hart onder de riem te 
steken. 

Bewonderenswaardig wat jij 
allemaal doet, Annemie. Bedankt 
hiervoor et interview. 

 

Rony Van Damme speelt al een hele tijd een aardig deuntje mee in het 
Zuidpoortorkest. Een man met goed doordachte meningen die hij onder 
meer in onze raad van bestuur kwijt kan. 

Niet te verwonderen dat wij aan zijn mouw trokken. Hij koos ervoor zich 
niet te laten interviewen maar zelf een korte tekst af te leveren, wat we 
uiteraard respecteren. 

Rony: 

Een tijdje geleden organiseerde de Zuidpoort een denkdag voor 
begeleidende vrijwilligers. Steven zorgde voor een warme ontvangst. We 
waren met 19 mensen die elkaar wat beter hebben leren kennen door 
onze plussen en minnen op tafel te leggen. Wie wat doet, wat goed gaat 
en waar het schoentje wringt. Het was vrij open en intens. 

Ik had niet door hoeveel er is veranderd in de Zuidpoort en het bracht ons 
ook dichter bij elkaar, met meer voeling en begrip. Een dankbare dag, die 
voor herhaling vatbaar is. Het was trouwens gezellig, net zoals de locatie. 
De sfeer was top.  
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Dank jullie allen voor deze leerrijke, aangename dag. Het was een 
opstekertje. Zeer verruimend. 

Rony 
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Groene gids 

Fossiel$Australië$

De vege-dinosaurussen zijn onder 
ons! Twee vrienden in Australië 
beleefden hun zeer verrassende 
Jurassic Park-ervaring, tot 
ongeloof van de wetenschappers. 

De twee deden een trektocht door 
een verlaten deel van Australië. 

Op het moment dat ze een diepe 
ravijn betraden, ontdekten ze een 
groep grove dennen, een 100-tal 
exemplaren. 

De den was hen niet bekend en 
dus namen zij een afgevallen tak 
mee ter voorlegging aan de 
wetenschap. 

Die wetenschap was in ongeloof. 
De dennensoort geleek op een 
dennenfamilie die bekend was bij 
fossielen! 

Ter vergelijking met de 
dierenwereld is dit de ontmoeting 
met levende dinosaurussen. 

Opgelet dus... zodra dit was 
bevestigd, is de plaats onder 
politiebewaking geplaatst en 
geheim gehouden. 

Snel bestudeerde men niet alleen 
de bomen, maar onderzocht men 

ook een kweekprogramma voor 
de den. 

Elke gekke botanicus zou bereid 
zijn om deze soort in 
zijn tuincollectie te willen hebben 
voor een gekke prijs, soms legaal 
maar ook illegaal! 

Ter vergelijking nemen we de 
prijzen van dinosauruseieren in 
steen.... Stel u voor de prijs van 
verse dino-eieren  voor... 

Het stekken van de bomen  leek 
de beste optie. 

De vinder Noble gaf zijn naam 
aan de den. In feite is het geen 
den maar een boom van de 
Araucaria familie. 

Hij beschreef ze als "odd looking 
trees with knobby chocolate-
colored bark, and ranks of "ferny" 
leaves growing in spirals" (raar 
uitziende bomen met een 
knoestige, chocoladekleurige bast 
en varenachtige, spiraalgewijs 
groeiende bladeren ). 
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De boompjes zijn nu te koop in 
België tegen een prijsje van 500 
eurootjes.... 

Een handige Harry kan dan zelf 
"afleggers"maken en stekken 
zodat het een handig handeltje 
wordt. 

Wil U een boompje? Contacteer 
dan Ivo de tuinman. 

Mijn etalage(voorbeeld) staat in 
de plantentuin van Gent! 
 
De groene hoek-redactie, 

Ivo 

 

 

 

 &
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ZUIDPAN&

Het wordt steeds meer lente, dus hebben keukenkoninginnen Lia en Hilde 
onlangs het volgende frisse gerecht bereid. 

Meergranen broodje met gekookte ham, radijskwark en 
komkommerschijfjes 

Ingrediënten: 

•! 1 kleine ui 
•! 8 radijsjes 
•! 4 eetlepels platte kaas 
•! 4 meergranenbroodjes 

•! 4 plakjes gekookte ham 
•! 1/4 in dunne schijfjes 

gesneden komkommer 
•! peper & zout. 

 

Bereiding: 

•! Snipper het uitje zeer fijn. 
•! Snij de radijsjes in kleine blokjes. 
•! Meng de ui en de radijs door de kwark/platte kaas. 
•! Breng het geheel op smaak met zout en peper. 
•! Snij de broodjes doormidden. 
•! Beleg ze met een plakje gekookte ham en leg er het kwarkmengsel 

op. 
•! Verdeel hierover de komkommerschijfjes. 

 



VARIA&

 

 

&
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Oude&doos&

Nu wij een beetje een jubileum vieren, lijkt het een goede gelegenheid om eens 
in de doos met oude en minder oude foto’s te graaien. 

Kijkt u mee? 

 

Everbeek 2011 
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Everbeek 2010
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Onze jarigen 

 

 

April 

 

 1)  Ingrid Jacob 

 5)  Steven V. Hemelryck 

13) Werner De Greve, 

       Jeanne Buysse 

14) Dirk Van Lancker 

15)  Ivonne Van 
Roosbeke 

17)  Kenzo 
Verschraeghen 

19)  Louieze Keirschilck 

25)  Thibault Mouton 

30)  Rudi De Letter  

 

Mei 

 

     5)  Michel Mommens 

   10) Pol Verbeke 

    21)  Francine 
Vervaecke 

    25)  Erwin Mys 

    26)  Rosanne De 
Brauwer 

    30)  Marianne 
Vanlerberghe 

   

 

 

 

Juni 

 

   10)  Lene Vos 

    23)  Pascal De Rooze 

    24)   Inge Van Lancker 
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POËTENHOEK&

 

Een gedicht hoeft heus niet bloedserieus te zijn. Grappig mag ook. Wat 
zeg ik, moet bijna. 

Zoals het gedicht hieronder. 

Dag, mijn vriend 

Dag, mijn vriend ik weet dat je 
moet gaan 
Je hebt heel wat jaren aan mijn 
zijde gestaan                  
 
Iedere dag stond je voor me klaar   

Als ik je nodig had was je daar 
 
Werken voor mij en mijn gezin is 
wat jij deed 
Door jou waren we altijd netjes 
gekleed 
 
Niemand heeft het eeuwige leven 
Maar jij hebt alles wat je kon 
gegeven 

Ik heb je nu voor het laatst gezien 
Mijn oude trouwe wasmachine 
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Colofon&

!
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