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Vertraging
Murphy teistert met zijn wet vroeg of laat iedereen. Zelfs de Echo en diens eindredacteur. Door een
samenloop van omstandigheden, op gezondheidsvlak en anderszins, komt dit nummer nu wel zeer laat
binnen. Onze excuses daarvoor. Een blad als de Echo bestaat bij de gratie van regelmaat en
betrouwbaarheid.
Dit doet niets af aan de nieuwjaarswensen en ons vaste voornemen voortaan het
3-maandenritme in acht te nemen.
Roland Huybrecht
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Voorwoord
Beste Echolezers en -lezeressen,
De dagen worden korter en donkerder, maar in zekere zin ook
warmer. Dat hoop ik tenminste voor ieder van u. Het is ook de
tijd om een beetje te mediteren, in voorbereiding van het
jaareinde. Ik nodig u van harte uit dat samen met mij even te
doen.
Ieder jaar wensen we elkaar toe dat de armoede afneemt, dat het leven leefbaarder wordt, en dit voor
iedereen. Iedereen? Hoever gaat dat, in onze stad, in Vlaanderen, ons land, Europa, de wereld?
Voor mijn part de wereld, maar die komt wel heel dichtbij als je aandachtig met mensen omgaat. Met
mensen in De Zuidpoort, bijvoorbeeld, in de wijk Nieuw Gent, in de nachtopvang, de psychiatrische centra;
op straat, in de bus enz… En er zijn heel wat klachten dat het niet beter gaat in deze wereld, ook dicht bij
ons.
Gezaghebbende mensen op gebied van in kaart brengen van armoede hebben al luid geroepen dat de
‘decenniumdoelstellingen’ zeker niet op tijd gehaald worden, dat de politiek weinig bakt van
armoedebestrijding. Dat brengt me vaak in een ontmoedigde stemming, en dat hoor ik van anderen ook.
Durven we nog wel wensen dat het tij zal keren in 2018?
Ja, laat ons dat blijven wensen en er ons vooral blijven voor inzetten! Want er zijn best ook feiten die ons
intens hoopvol kunnen stemmen. Zo heb ik een proficiat-mailtje gestuurd naar de mensen van de
werkgroep energie en armoede van Samenlevingsopbouw. Hun nieuwsbrief liet verstaan dat ze wel
degelijk iets bereikten en dat er naar hen geluisterd wordt.
Ik citeer twee voorbeelden:

Samenlevingsopbouw is blij met het drastisch verlagen van de energieheffing. Voor vele kwetsbare gezinnen
zorgde de bestaande lineaire heffing onmiskenbaar voor extra energieschuld-opbouw. Het is dus voor vele
mensen goed nieuws dat de heffing vanaf januari 2018 sterk daalt, en wegvalt voor de beschermde klanten…
al is er een hele groep van mensen in (energie)armoede die niet in aanmerking komt voor het statuut van
beschermde klant, maar wel een zeer laag inkomen heeft.
De Minister volgt het pleidooi van Samenlevingsopbouw bij in-huisdisplay voor de digitale meter. Via die
display kunnen budgetmeterklanten hun openstaand saldo, hun betaalplan en hun gebruik (in euro en in
kWh) raadplegen. Deze gebruiksvriendelijkheid was voor Samenlevingsopbouw cruciaal.

Maar we moeten echt niet zover kijken. Kijk gewoon eens naar onze eigen Zuidpoort en er is veel om fier
en hoopvol over te zijn! Enkele voorbeelden zijn zeker uitgewerkt in deze Echo. Maar ik kijk toch vooral uit
naar het resultaat van de themawerking met o.a. ons toneel: ‘De Stressweg’!
Dat neemt het besef niet weg dat heel wat mensen opzien tegen de donkere en koude wintertijd, vooral
als de menselijke warmte ook nog eens afwezig blijft. Hoe ik
ook mijn steentje probeer bij te dragen om deze last te
verlichten, het is ontoereikend. Maar toch, ik ben immers niet
alleen, jullie zijn er ook nog! Ja toch?
Dus zou ik zeggen alvast een zalige Kersttijd en een
voorspoedig 2018! Ik maak me sterk dat deze wens een wens
van de hele Zuidpoort is!
Sabine
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Het kookatelier kookt wekelijks maaltijden
voor €2.
Voor sommigen is dat te veel. Met jouw
steun kan iedereen deelnemen.
Steun ons met een kleine maandelijkse
bijdrage van €5 en maak een verschil.

Zonder fiscaal attest
IBAN: BE82 8915 8405 2568
Met fiscaal attest
Vanaf €40 overmaken aan het
Netwerk tegen Armoede met vermelding van ons project nummer ‘501’.
IBAN: BE86 8939 4407 0450
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Actueel
Toneel- en boekvoorstelling De Stressweg!
Een uitgebreide rapportage volgt in de komende Echo
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Laura
Hallo iedereen!
Sommigen onder jullie zullen mij al gezien hebben in De
Zuidpoort, maar toch stel ik me nog even kort voor.
Mijn naam is Laura en ik ben 21 jaar. Ik zit in mijn
tweede jaar sociaal werk aan de Arteveldehogeschool.
Momenteel loop ik stage in De Zuidpoort. Ik kom uit
Lokeren, maar eigenlijk spendeer ik veel van mijn tijd in
het mooie Gent. In het weekend kan je mij terugvinden
op de Chiro, waar ik elke zondag met veel plezier leiding
geef aan jongeren.
Op 13 november ben ik voor de eerste keer de
Zuidpoort binnengewandeld. Ik wist niet goed wat ik
precies kon verwachten, maar ik ben met veel
enthousiasme en nieuwsgierigheid de deur
binnengestapt. Nu zijn we toch al enkele weken verder
en dat gevoel is er nog steeds! En dat komt door
iedereen die over de vloer komt. Want of het nu is voor
een babbel, een spel, of een kookatelier, er is steeds
een plaats vrij aan tafel. Alvast bedankt aan iedereen
om mij bij De Zuidpoort te betrekken, ik waardeer dit
enorm!
Daarnaast raak ik steeds meer geboeid door armoedebestrijding. De Zuidpoort is dan ook de ideale omgeving
om hier verder mee aan slag te gaan. Ik heb al veel opgestoken rond strijdbaarheid en verzet. Armoede is
een onrecht en daar moeten we samen iets aan veranderen, want iedereen verdient gelijke kansen. De
Zuidpoort heeft mij al veel bijgeleerd op vlak van strijdvaardigheid en verzet. Daarom kijk ik zeker al uit naar
de dag rond strijdvaardigheid en verzet in de abdij van Drongen.
Tot slot ben ik heel blij dat ik mag deelnemen aan ‘De Stressweg’. Dit is voor mij de eerste keer dat ik op de
planken sta, dus het is allemaal best wel spannend. Door deel te nemen aan de themawerking heb ik ook al
heel wat bijgeleerd over sterke hulpverleningsgesprekken. Jullie ervaringen en opmerkingen bieden mij veel
inzicht, die ik als toekomstig sociaal werker zeker kan gebruiken om mee verder te bouwen aan
kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening. De theatervoorstelling is het resultaat van een intensieve zoektocht
rond het thema gezondheid en ik mag daar zomaar de vruchten van meeplukken. Een dikke proficiat aan
iedereen die zich hiervoor heeft ingezet, want het resultaat mag er zeker zijn. Ik heb er alvast veel van
geleerd en ik ben er zeker van dat dit bij vele anderen ook het geval zal zijn.
Heb je nog vragen, opmerkingen of bedenkingen? Aarzel dan zeker niet om mij aan te spreken! Tot in De
Zuidpoort!
Laura
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EHBO voor psychische problemen
De EHBO, Eerste Hulp Bij Ongevallen–cursussen zijn voor de meesten
onder ons geen onbekende. Het Rode Kruis organiseert sinds vele jaren
lessen waarin je kan leren op een goede manier te reageren bij heel
verschillende soorten kleine of grote ongevallen. Misschien volgden jullie
reeds zo’n cursus. Heel nuttig en ook heel praktisch. Voor wie het nog niet
kon meemaken echt warm aanbevolen.
Op vrijdag 1 december hadden we, Monique, Sabine en ik, de gelegenheid
om een gelijkaardige cursus te volgen in het Gezondheidscentrum van Nieuw Gent. Maar nu was het
specifiek gericht op omgaan met een psychiatrisch ziektebeeld. De vorming wou ons eerst en vooral inzicht
bijbrengen over enkele psychiatrische ziektebeelden. Maar ook concrete tips aanreiken. Zodat we als
omstander weten wat we vooral niet moeten doen en wat we beter wel doen.
Het is net zoals bij de EHBO-cursussen natuurlijk niet de bedoeling dat we allemaal professionele
hulpverleners worden. Die blijven onvervangbaar. Toch is het heel nuttige informatie. Want de geestelijke
gezondheid van mensen is vanzelfsprekend even belangrijk als de lichamelijke gezondheid. En de
problemen met geestelijke gezondheid zijn omvangrijk:
‘Eén op vier mensen krijgt vroeg of laat af te rekenen met min of meer ernstige psychische problemen. Die
gaan soms vanzelf weer over maar ze kunnen ook heel lang aanslepen. Over de periode van één jaar
kampen ongeveer 700.000 mensen met een psychisch probleem. Dat komt bijna overeen met de totale
bevolking van de twee grootste Vlaamse steden, Antwerpen en Gent, samen.’
De volgende ziektebeelden werden besproken: wanen en hallucinaties, psychose, schizofrenie, verslaving
en borderline.
Isabelle Vanwingene van Mobielteam Gent liet ons met concrete voorbeelden aanvoelen wat er gebeurt
wanneer mensen één van deze ziektebeelden vertonen. Zij deed dat met heel veel respect voor het lijden
van deze mensen. Dat respect en die zorg werden door de groep rond de tafel gedeeld. En dat was best
een heel diverse groep: 3 mensen van het Gezondheidscentrum zelf, 2 mensen van het OCMW, 3 van de
huisvestingsmaatschappijen, 2 van de politie, 3 vrijwilligers van de Zuidpoort, 1 van de homelesswerking
van AA Gent, 3 van Samenlevingsopbouw, medewerkers bij Pino enz... Bijna allemaal mensen die in Nieuw
Gent werkzaam zijn.
Psychische en psychiatrische problemen hebben altijd een geschiedenis. Er zijn vele oorzaken en
omstandigheden die een rol spelen.
Zo werd spontaan ook de link gelegd met de woonomstandigheden in de blokken. Wat het impact is op de
geestelijke gezondheid en hoe de negatieve invloed te beperken.
Rond de tafel ging het over en weer over de zorg voor de mensen
in geestelijke nood en de grenzen waarop ook de hulpverleners
botsen. Soms delen cliënten en hulpverleners eenzelfde onmacht
om de situatie te gronde te veranderen. Onmacht is niet hetzelfde
als onwil. Ik heb meermaals moeten denken aan ons
theaterproject over beter luisteren. Hopelijk maakt deze vorming
ons allemaal een beetje bekwamer om op een goede manier om te
gaan met psychische problemen. We zien al uit naar het vervolg.
Antoinette Van Mossevelde
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Bedankt CERA
CERA is een vennootschap waarvan de vennoten samen investeren in welvaart en welzijn. De basis van hun
ondernemerschap ligt in samenwerking, solidariteit en respect voor iedereen.
De Zuidpoort kreeg van CERA een subsidie om de drukkosten van ons boek mee te financieren. Hierdoor
kunnen we iedere Zuidpoorter en aan alle bezoeker aan onze toneelvoorstelling gratis een boek bezorgen.

Bedankt Provincie Oost-Vlaanderen

Een nieuwe kinderhoek voor De Zuidpoort! Hoera
Met dank aan de Provincie Oost-Vlaanderen kon De Zuidpoort de kinderhoek opnieuw inrichten. Er zijn
toffe meubeltjes op maat van kinderen. Er zijn zowel wat gezelschapspellen als tekenmateriaal bij
gekomen.
Vóór
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Na

Uitstappen
Plopsaland Halloween
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Phillipe Geubels over armoede
Voor het nieuwe programma Taboe gaat Philippe Geubels elke week op bezoek bij mensen waar je
eigenlijk niet mee mag lachen, om er vervolgens samen met hen toch mee te lachen. Elke week word je
ondergedompeld in een nieuwe wereld waar ontroering en humor elkaar voortdurend omarmen. Zo gaat
Philippe ook langs bij mensen met armoede-ervaring.
De Zuidpoort kreeg de kans om live publiek te zijn tijdens de opnames van de aflevering over armoede.
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Kerstfeest
18u verwelkoming met apperitief
19u smakelijk eten
20u cadeautjes uitpakken en dessert! Hoera J
20u30 Quiz, Karaoke of film
24u gelukkig kerstfeest!

Bedankt aan iedereen die een handje toestak om dit fantastische kerstfeest mogelijk te maken!
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Robot, de toekomst?
De Zuidpoort ging onlangs op bezoek bij het design museum te Gent. Er is namelijk tot en met 15 april een
tentoonstelling over robots.
Nemen robots de wereld over of gaan ze de wereld redden?
Zal jouw leerkracht binnenkort vervangen worden door een robot?
Kunnen we straks extra geheugen in ons hoofd steken en worden we zo
misschien ook een beetje een robot?
Of zal er binnenkort een robot in huis rondlopen die onze kamer opruimt en
cornflakes naar ons brengt?
Moeten we bang zijn van robots?
Je kan het zelf ontdekken tijdens de tentoonstelling Hello Robot in het Design
Museum Gent.

Wie spreekt er nu niet over robotten? Het ligt op ieders lippen. Er zijn uitspraken, tentoonstellingen enz…
Mijn bijdrage hier wil enkele punten aanhalen waarover we ons moeten verheugen maar ook waar we
toch eens diep van slikken voor de toekomst.
In de loop der geschiedenis heeft de mens reeds getracht iets te maken dat hem het leven gemakkelijker
kan maken. Er werden zelfs robotten gemaakt die op mensen leken en waar er in de romp volwassen
mensen of dwergen verborgen zaten om het echt te laten lijken.
Maar nu zitten we niet meer in de amateuristische fase, het wordt nu bittere ernst.
Wat kan de huidige robot nu doen? En is hij een hij of een zij? Ik hou het nu bij onzijdig, gendergelijkheid. Is
toch in.
Opgelet! De grootste stap die er momenteel gezet is en nog verder geperfectioneerd wordt is de AI, wat
Artificiële Intelligentie betekent. Dit is de stap waarbij de robot niet alleen uitvoert waarvoor hij
geprogrammeerd is maar ook zelf nadenkt en leert. Het is als het ware een klonen van de hersens! Een
nachtmerrie, iets Orwelliaans. 1
Is dit een stap te ver? Neen, het is geen droom. Vele ondernemingen werken hieraan: Enkele toepassingen
en de gevolgen ervan wil ik graag aanhalen. Zelfrijdende auto’s, liefst elektrisch, en dit zal relatief snel
komen. Taxi‘s, bussen en sommige treinen. De link tussen Tesla en het Duitse Bosch is een voorbeeld
ervan. Voor ons zal dit zeker een goedkopere taxi als resultaat geven.
Maar we moeten ook dit eraan koppelen. In de geneeskunde, speciaal de chirurgie, is er veel hoop. We
kennen reeds veel toepassingen ervan maar dit gaat in een stroomversnelling. Ook voor analyses gaat de
computer dikwijls de dokter vervangen of liever helpen of bijstaan, maar waar is de grens?
Een zelflezende en sprekende robot. Dit is een volgende grote stap, ver weg van de keukenrobot! Hierbij is
het denken weer in het middelpunt, deze robot denkt algoritmisch zoals de menselijke geest, of liever van
de meesten van ons toch.

1

George Orwell was een Engelse schrijver, het meest bekend door zijn boek 1984 (geschreven in 1948…), waarin een
afschrikwekkend beeld geschetst wordt van de maatschappij in 1984. (De eindredactie. )
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Ook op militair vlak is er een revolutie aan de gang. En waarom? De mens is te kostbaar geworden,
letterlijk in termen van geld. Robotten hebben geen familie (nog niet!), hoeven geen pensioenen….
In de sociale sector mogen we een ware revolutie verwachten: Repetitieve functies zullen door robots
worden uitgevoerd. Dit zal dan de mogelijkheid geven aan sociaal werkers, die er meer en meer nodig
zullen zijn, om zich te concentreren op de moeilijke begeleidingsfuncties gezien de vergrijzing van de
maatschappij. In Japan is dit reeds aan de gang.

Ik wil graag deze bijdrage beëindigen met een voorstel voor onze gemeenteraad, waarbij de robotisatie en
de automatisering een duidelijke rol speelt. Iedereen wil onze stad op die manier stofvrij houden, dus
elektrische wagens en elektrisch openbaar verkeer is iets dat we moeten nastreven.
De grootste hinderpaal tot nu toe is de reikwijdte alsook het aantal laadpunten. Als men eventjes nadenkt
zijn er in elke straat in elk gehucht. Overal potentiele laadpunten? Gewoon aftappen van de elektrische
leidingen, dat doen ze overal in India en Afrika.
Maar laten we ernstig blijven, het is mogelijk. Siemens is er nu mee bezig om dit via een aftaprobot te
realiseren. Waarom dit niet uitproberen in Gent?
Nu even een doordenkertje. Wie heeft dit artikel geschreven? Een intelligente Robot?
Misschien Marc Lammens?
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Tweespraak
Vlijtig en Koen

Koen Lafaut veraangenaamt al vijf à zes jaar ons
Zuidpoortgebeuren met zijn vriendelijke
presence. Daar moet wel een solide reden achter
zitten. We vroegen het hem.
Hoe verdien jij eigenlijk de kost, Koen?
Ik werk bij een Centrum Algemeen Welzijn in
Brussel. Er is daar een crisismeldpunt. Die zorgt
voor dringende hulpverlening wanneer er
spanningen optreden binnen een gezin. Daar
kunnen minderjarigen terecht. Vaak zijn er
conflicten thuis, botsen norm en waarden. Helaas
is dat botsen soms al te letterlijk en is er geweld.
In mijn vrije tijd doe ik redelijk wat
vrijwilligerswerk: In Gent steek ik soms ook een
handje toe bij Soepcafé Dampkring. Verder reis ik
twee avonden per week naar een
Wijkgezondheidscentrum te Antwerpen. Daar
geef ik psychologische begeleiding.
Daar heb je wel de achtergrond voor, mag ik
hopen?
Ja hoor, ik heb psychologie gestudeerd en heb
therapie ondergaan en leren geven. Ze leerden
mij op een nuchtere manier aan te leunen bij
mensen die een moeilijke periode doormaken. De
insteek is mensen ruimte te geven om de dingen
op een rijtje te zetten.

In Brussel zit je allicht met je neus op de
vluchtelingencrisis. Wat betekent dat voor jou?
We zien inderdaad veel mensen, waaronder zelfs
kinderen van 10 à 12 jaar, op de vlucht. Zij
hebben dan in de eerste plaats een veilig
onderdak nodig. Of liever de drie b’s: bad, bed,
brood. Wij bieden de eerste, hoognodige
structuur.
Samen met de partners gaan we dan op zoek
naar stabiliteit en ondersteuning. Jongeren
hebben baat bij een aantal afspraken en regels.
Het helpt hen om hun weg te zoeken.
Heel mooi allemaal, maar we hebben het nog
niet over de Zuidpoort gehad. Wat spreekt je
daar aan?
Iedereen is hier welkom en kan kiezen om iets te
doen of juist niet. Er ontstaat gaandeweg een
betrokkenheid. Je voelt dat er zo een veilige thuis
ontstaat.
Ik heb hier prachtige mensen leren kennen die
ondanks alle tegenslagen terug recht- krabbelen.
En de kracht van humor.

Kunnen wij op de politiek wegen, denk je?
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In eerste instantie heeft onze werking een
heilzaam effect op de individuele bezoekers, daar
kan je niet naast kijken. Ik heb mensen sterker,
evenwichtiger zien worden.
Daarnaast kan De Zuidpoort zeker invloed
hebben, vooral wanneer we de stemmen
bundelen met andere verenigingen. Hiermee
kunnen een signaal uitsturen naar het beleid. We
kunnen oplossingen aanreiken vanuit de noden
die ervaren worden.
Waar moeten wij het meest van al naar streven
volgens jou?
Goeie zorg voor iedereen. Technisch zijn we
daartoe zeker in staat. Dat er niet genoeg geld
zou zijn, is pure nonsens. Er is nog nooit meer

geld in omloop geweest, al wordt het niet altijd
doordacht aangewend.
De laatste tijd lijkt er wel sterkere polarisatie aan
de gang, daarmee bedoel ik dat mensen
tegenover elkaar opgezet worden. De boodschap
die op dit moment de bovenhand krijgt is de
volgende: voor die mensen wil ik niet betalen. Dit
vind ik gevaarlijk! Zelfs binnen de
gezondheidszorg zou er zo opnieuw een
standengeneeskunde ontstaat: een voor de rijken
en een voor de armen.
Terwijl we wel degelijk beter kunnen doen voor
iedereen. Dat is althans het streven.
Bedankt voor je goed doordachte antwoorden,
Koen.
Roland Huybrecht
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Groene gids
Woud en labo
Onze natuur bevat miljoenen composities van farmacologische
aard.
Algemeen bekend is er bv digitalis. Een stof uit de plant digitalis
om hartziekten te genezen.
Zulke stoffen kunnen ook chemisch gemaakt om bv medicijnen
te maken tegen kanker of andere ziekten.
Het is natuurlijk goedkoper die uit de natuur te halen en ze
daarna chemisch te kopiëren. Maar de vraag is, welke plant
bevat welke stoffen die actief ziekten bestrijden, en welke
ziekten.
En hier komt de kat op de koord. Vele kruiden bevatten deze
actieve stoffen en uit de traditionele geneeskunde zijn die
veelal bekend, in Europa en Noord-Amerika.
Maar het oerwoud bevat een veelvoud aan plantendiversiteit en dus een veelvoud aan actieve stoffen. Dus
komen die westerse farmaceutische ondernemingen in de tropen op zoek naar deze stoffen en naar
KENNIS.
En daar wringt het schoentje: de traditionele genezers delen die
kennis met hen ter goedertrouw en gratis. En de farmaceutische
bedrijven zoeken de kennis enkel en alleen om ze op medicinaal
gebied en onder patentcondities toe te passen.
Die inkomsten komen niet ten goede aan de plaatselijke bevolking,
maar enkel aan de farmaindustrie.
Er is dan ook een tendens om die industrie tot ethischere
praktijken aan te zetten.
Zo kan het behoud van hun oerwoud (en zijn biodiversiteit)
worden bewerkstelligd en kunnen de kennis en de
leefomstandigheden van die mensen beter worden.
In andere woorden, kunnen zij uit de armoede ontsnappen. Want
kennis is een wapen tegen armoede.
Uw reporter
Ivo Baekelmans
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Zuidpan
In het kookatelier van 2 oktober heeft Sil zich naar hartenlust
kunnen uitleven. Het resultaat was lekkere vruchtenkoek voor
iedereen.
Ingrediënten voor 4 personen:
•
•
•
•
•
•
•
•

50 g rozijnen
2 appels
100 g bloem
100 g havermout
100 g gemalen amandelen
2 eieren
50 g vetstof
50 g bruine suiker

Hoe ga je tewerk?
Schil de appels, verwijder het klokhuis en snij ze in partjes. Kook ze samen met de rozijnen in een weinig
water op een zacht vuurtje gedurende 10 tot 15 minuten.
Meng al de andere ingrediënten tot een glad cakedeeg. Voeg er het appel-rozijnenmengsel aan toe. Klop het
eiwit stijf en meng door het deeg.
Wrijf de cakevorm in met vetstof en bestrooi hem lichtjes met bloem. Doe er het deeg in en bak in een
voorverwarmde oven van 175° C gedurende 50 minuten.
Ontvorm en laat afkoelen op een taartrooster.
Dit recept haalde Sil uit “Ons Kookboek” van de KVLV (“Boerinnenbond”), © 1999.
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Varia
Een auteur
Dat “pretloket-madam” Hilde Van Malderen kan schrijven, wisten we al langer. Sportjounaliste bij de
betere kranten en op de televisie. Auteur van een boek over het voetbalwereldje. Maar nu heeft ze een
heuse roman uit haar pen geschud. Kathaai. Intrigerende titel, juist. Een die recht doet aan de inhoud.
Vakkundig geschreven, vlot leesbaar, met een realistische thematiek
die iedereen aanspreekt. Kortom, de Zuidpoort is met reden trots op
onze Hilde.

Personeel
Graag willen we nog even alle vrijwilligers bedanken die
ervoor gezorgd hebben dat alle activiteiten in de
kerstvakantie konden doorgaan.
Bedankt voor jullie inzet!

Onze jarigen
Oktober

November

December

Januari

4) Edith

1) Femke Mouton

4) Hughette Caes

10) A. Van Hoorebeke

4) Eva

1) Magda, Wiebe
Jeddens

11) Hans de Logi

5) Kathleen
Christiaensen

14) Martine Verhaege
6) Griet Debruycker
16) J. Burrick
18) Guusje

25) Gilberte
Haesendonck, d. De
Bouck
31) Roland Huybrecht
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7) Samia H. en A.
Danhieux
8) Emile Vlerick
15) Manuela Ploeg
26) Kitty Pieters 27)
Marina Poppe

10) Claudine
13) Cindy Van
Gampelaere
14) Veerle Decock
17) Marlies
Schoonbaert
18) Hilde Hofkens

5) Tycho
13) An Bistmans
14) Hugo Coppens
15) Marleen Doornaert
20) Hilde Van Malderen
& Licorice Leroy
26) Maureen Dhossche

Poëtenhoek
Jotie T’Hooft , de betreurde romantische dichter uit Oudenaarde, schreef veel over de liefde en de dood.
Misschien iets te vaak over de dood. Alhoewel zijn gedichten veel, vooral jonge, harten stalen. Hij stierf
twintig jaar geleden aan een overdosis.
Onlangs kwam hij weer in het nieuws doordat de concessie voor zijn graf onverwacht verlengd werd.
Het kan dus geen kwaad ons geheugen op te frissen.

Ook hier
Ook hier kwam leven aangevloeid: verder onbekende handen trokken met een adamsrib van wilgehout de
eerste kromme voor en zaaiden.
De volgende morgen-oh, helder drupte de dauw, helder als bloed die wonden binnen, heldenhelder zoals
alle bloed weer worden moet.
De staf? Het vuur? Licht op het pad? Het wiel dat wentelen moest in de karresporen van werelds lawaai?
De staf, de voet, het licht in het oog en het wiel, ach, het wiel... Liever sprak ik u van het korenveld dat voor
de twintigste maal in mijn leven duizenden halmen draagt die duizelen in dezelfde wind die mij deed
duizelen als kind.
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Colofon

DE ZUIDPOORT-Echo is een driemaandelijkse uitgave van
de VZW DE ZUIDPOORT, Rerum-Novarumplein 25 te 9000 Gent.
Tel. 09 245 09 05E-mail: info@dezuidpoortgent.be
Website: www.dezuidpoortgent.be
Redactie: Roland Huybrecht, Marc Lammens, Rony Van Damme, Hilde Van
Malderen.
Eindredactie:
Roland Huybrecht, 09/220 25 08.
Verantwoordelijke uitgever:
Jan Verdée, Rerum-Novarumplein 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.
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