EDITIE 6 MAART 2021
Op 30 oktob er we rd er ee
n po
tel lin g ge ho ud en va n de Ge int-in -ti me
nts
thu isl oze me ns en . Hie rin we e da k- en
rd
in ka ar t ge brac ht die tijd en en all e me ns en
s de na cht va n 29
op 30 oktob er op het Ge nts
e gron dg eb ied
over na chten in on ze ke re
wo on sit ua ties. Het
zijn de me ns en in ba ra kken
, in kra ak pa nd en ,
in tentjes en in op en luc ht.
Het zijn de
me ns en in psyc hia tri e en
zij die eig en lijk in
psyc hia tri e zo ud en mo ete
n op geva ng en
wo rd en . Me ns en die al jar
en da klo os zijn ,
jon ge re n die op hu n eig en
be ne n ko me n te
sta an en str uikele n. Kin de
re n die sa me n
met hu n ou de rs op straa t
leven , wa ar va n de
teken ing en op ha ng en aa n
de ke uken mu ur
va n de na chtopva ng . Het
zijn me ns en die
ve el te ve el beta len vo or ee
n ka me r zo nd er
hu urc ontra ct, zij die in hu n
hu ur hu ize n am pe r
over leven met sc hr ik vo or
de ko me nd e
uit hu iszett ing .

Met de Ta sk fo rc e Wo ne n
en Opva ng ,
proje cte n als RO OF en HO
US ING FIR ST
en ac tie s als GE EN KIN D
OP ST RA AT,
he ef zowe l het

Ge nts e sta ds be stu ur als
het mi dd enve ld
(so ms sa me n) het sig na al
ge
wi lle n do en aa n da k- en th geve n iet s te
uis loo sh eid in
ha ar sta d. De te llin g is ee
n sta p in de jui ste
ric hti ng . Het ve rza me len
va n ge geve ns
zo rg t er vo or da t ee n ge fu
nd ee rd be lei d
(ve rd er ) uit ge we rk t ka n wo
rd en .
In deze extra editie van de
straatkrant krijgen
we ee n -be pe rk te - ink ijk in
het Ge nts e aa nbo d vo or me ns en in mo eil
ijke sit ua tie s. We
int er viewe n Ko en , Ell a en
So ph ie, de on de rzo eker s die Ge nt hie lpe n
te lle n. We he bb en
ee n ge sp re k met Diz zy, ge
br uiker va n de
na ch to pvan g en lezen de
wo orde n va n
Na ta ch a, on ze straa tw ijz
e ma da m. St efa an
prob ee rt te ko ke n zo nd er
ke uken , de re ali te it vo or ve le me ns en in de
Ge nts e strat en .

Le es je me e? Het str aa tw

STEFAAN K KT
Z NDER K UKEN
Koken, dat doe je normaal in
een keuken. We zijn dat zo
gewoon maar veel mensen
hebben dat niet eens. Wat dan?
Kant-en-klaar maaltijden, maar niet kunnen
opwarmen. Voedsel krijgen bij de voedselbedeling,
maar het niet kunnen klaarmaken.
Het was een uitdaging om dit recept uit te denken.
De stad is zich bewust van de
moeilijkheden die mensen zonder keuken
ondervinden initiatieven zijn op til om ook deze
mensen aan een warme maaltijd te helpen. Vanaf
er daar meer informatie over is, kan je dat
zeker lezen op onze website!

ijs re da cti ete am

Gesc hreve n do or en vo or
straa tw ijze me ns en .
Me ns en die op straa t he bb
en
ge leefd of da ar no g
ste ed s over leven .

1 BOK A AL WITTE BONEN
EEN HALVE KLEINE RODE KOOL
EEN BLIK SARDIENTJES
EEN APPEL
EEN KLEIN POTJE MAYONAISE
ENKELE SNEDEN BROOD

Doe de boontjes en de helft van hun
vocht in een plastiek zak.
Meng in de bokaal, met het overgebleven
vocht, de mayonaise en sardientjes
Pureer de boontjes met de vork.
Voeg bij de boontjes de gesneden kool
en appel.
Leg de sneden brood op een bord.
Snij een hoekje van de plastic zak en
spuit de spread op de boterham.
Garneer met de sardienspread.
We hebben met vier kunnen eten van de beperkte
ingrediënten die we in huis hadden. En hadden toch
heel wat voedingsstoffen binnen.

Na lang nadenken en kijken
naar mijn voedsel-pakket,
kwam ik tot een recept waarbij
ik enkel het volgende nodig had:
een mes en een vork.
VOOR MEER ARTIKELS, K AN JE
ZOALS ALTIJD TERECHT OP DE WEBSITE

INTE VIEW MET OEN, LLA EN OPHIE
DE ONDERZOEKERS VERANTWOORDELIJK
VOOR DE DAKLOZENTELLING IN GENT
Het onderzoek naar dak- en
thuisloosheid werd gehouden
in Gent, Luik en de volledige
provincie Limburg. Voor
Gent stonden prof. Dr. Koen
Hermans en Ella Vermeir
(beide LUCAS KU Leuven) en
Sophie Samyn (UGent) aan
het roer. Stefaan en Kaat
gaan (virtueel) op pad voor
een gesprek met hen.

Straatwijs: Laat ons beginnen bij het
begin. Hoe hebben jullie dit onderzoek
aangepakt?
Koen: We zijn de voorbereidingen gestart in
februari 2020. Dit moest dan nog goedgekeurd
worden door het stadsbestuur, wat gebeurde
eind april. Het onderzoek gebeurt in opdracht
van de Koning Boudewijnstichting. Gent was
als stad zeker kandidaat, aangezien zij ook
het ROOFproject lopende heeft. Dit project
heeft -onder andere- als doelstelling data
te verzamelen over dak- en thuisloosheid.
Ook heeft Gent heel wat organisaties die
zich inzetten voor de doelgroep en ook de
stadsdiensten en OCMW’s zijn zeer betrokken.
We hadden natuurlijk ook wel de uitdaging van
Corona, wat heel wat druk legde op organisaties
die sowieso al voor een groot deel draaien
op vrijwilligers. We wouden er ook de minder
vanzelfsprekende diensten bij betrekken, zoals
ziekenhuizen en politie. Dit is niet overal gelukt,
maar al bij al hebben we toch heel wat mensen
kunnen mobiliseren om mee te tellen en heel wat
data verzameld.
Ella: Het interessante waren zeker ook
de infosessies. Daar gingen we met de
verschillende organisaties rond tafel zitten om
te kijken: hoe kunnen we de meeste mensen
bereiken, zijn er aanpassingen nodig aan de
vragenlijst, hoe kunnen we de verborgen vormen
in kaart brengen … Het was heel participatief, alle
diensten maakten samen dit onderzoek.
Sophie: Het eigenlijke onderzoek was dan
de nacht van 29 oktober. Dat noemt een pointin-time-telling, waarmee je een soort foto maakt
van de situatie op dat moment. Mensen werden
bevraagd over hun slaapplaats en hun profiel.
Koen: Voor het onderzoek maakten we
gebruik van de ETHOS Light typologie waar we
een extra categorie aan toevoegden, die van
dreigende uithuiszetting.
We zien dakloze mensen niet enkel als zij die
letterlijk geen dak hebben. Het zijn mensen die
geen fysiek dak, geen privéruimte hebben, maar
ook mensen die geen juridisch recht hebben:
geen contract of geen adres. We hebben ook
heel hard ingezet op “verborgen vormen” van
dakloosheid. Die zijn er in allerlei maten en
intensiteiten, zoals de sofaslapers.
Wat ook belangrijk is, is de nuance tussen
dakloosheid en dakloos zijn. Dakloosheid
is een sociaal probleem, gecreëerd door
maatschappelijke ontwikkelingen. Dakloos zijn
is iets individueel en dat kan verder overeind
blijven, zelfs al heb je een dak boven jouw hoofd.
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IN OPE NBA RE RUIM TE

Pers onen die leven in de publi eke

IN NOO DOP VAN G

Euro pean Typo logy of Hom elesn ess

and hous ing exclu sion.

ruim te (op straa t).

Pers onen die verb lijven in laag drem

pelig e en kortd uren de opva ng: de

winte r- of nach topv ang.
(verb lijf duur t max . één jaar) : crisis
opva
huurcont ract en doorgang swon ingen ng, resid entië le opva ng, bege leid wone n zond er eige n
van het OCM W.

IN OPVANG VOO R THU ISLO ZEN

IN INST ELLI NG

Hiero nder valle n twee situa ties: (a)
Inste llingv erlat ers en (b) pers onen
inste lling door gebrek aan een stab
die lange r verb lijven in de
iele woon oplo ssing

IN NIET-CO NVE NTIO NEL E RUIM
TE

Pers onen die wone n in een woon

wage n, hut, gara ge, kraa kpan d…

BIJ FAM ILIE OF VRIE NDE N
DRE IGEN DE UITH UISZ ETT ING

(aan gevu lde cate gorie i.h.k.v. dit onde

Straatwijs: De resultaten zijn verwerkt.
Zeg eens, hoe ziet de dakloze mens in Gent eruit?
Ella: (lacht) Zoals te verwachten: die bestaat
niet. De vragenlijst was serieus uitgebreid, maar
de profielen zijn even divers als de rest van de
samenleving.
Straatwijs: Wat waren de meest
opvallende resultaten?
Koen: Wat mij opviel, was het enorm
aantal mensen dat langer in opname blijft
in de psychiatrie omdat er gewoon geen
woonoplossing is. (bijna 70% van de getelde
personen in een instelling verblijven er langer
wegens het gebrek aan een woonoplossing,
nvdr.) Een sector die zo’n wachtlijsten heeft, die
dan nog eens extra belast wordt door het tekort
aan woningen. Absurd gewoon.
Ella: In lijn daarvan: het grote aantal mensen
met een profiel voor Housing First (17,2% van de
getelde mensen, nvdr.). Goed dat ROOF er is en
dat er ingezet wordt op zo’n projecten in Gent,
want er is duidelijk nood aan.
Sophie: Het is wat typisch, maar bij mij kwam
het aantal kinderen wel binnen. (401 kinderen (-18
jaar) , nvdr.)
Ella: Ja, dat heeft me ook wel gepakt. Ook
omdat het echt groot is. Direct betrokken
kinderen he, dus zelf ook in dak- of thuisloosheid.
En ook dakloosheid bij jong-volwassenen. (17%
van alle getelde personen,nvdr.). Ook al is het
maar een foto, het cijfer ligt hoog.
Straatwijs: Verschillende diensten hebben nu meegeteld, vragenlijsten zijn ingevuld, er zijn focusgroepen georganiseerd,…
wat nu?
Koen: Wij als onderzoekers hebben nu
ons werk gedaan. Maar natuurlijk doen wij niet
zomaar onderzoek. We willen een beter beeld
krijgen van de problematiek, om zo ook een
draagvlak te creëren, om effectief oog te hebben
ervoor. Ook de verbinding tussen diensten is zeker in dit thema - heel belangrijk. Sommige

rzoe k)

organisaties waarvan we vroegen
om te tellen, hadden op het eerste “zicht” het
gevoel dat zij niet echt in aanraking kwamen
met dak- of thuisloze mensen. Door hun mensen
te bevragen, kwamen zij tot volledig andere
inzichten. En het zorgt ook dat je andere diensten
begint te “zien”, een gemeenschappelijk doel
(terug) voor ogen krijgt. Beleidsbeïnvloeding
was zeker niet onze insteek, maar wel informatie
verschaffen aan de beleidsmakers. Op die
manier kunnen zij nu nog beter aan de slag om
gericht beleid te voeren.
Sophie: Het zou ook wel interessant zijn om
deze telling op een later tijdstip te herhalen. Ikzelf
werk nu aan een onderzoek rond de trajecten
van dak- en thuisloosheid bij migranten in Gent. Ik
ga op zoek naar hoe zij hun thuisloosheid ervaren
en hoe ze zich verhouden tot verschillende
diensten en vrijwilligerswerkingen in de stad.
Sommige van deze dak- en thuisloze mensen
hebben het bijzonder moeilijk omdat de toegang
tot sociale grondrechten afhankelijk is van hun
verblijfstatuut. Het recht op wonen is echter een
mensenrecht dat gerealiseerd moet worden voor
alle mensen.
Koen: Dat is ook wat we met onderzoek,
onder andere, beogen: het in beeld blijven
brengen van gekende groepen, zoals
verschillende instellingsverlaters ( psychiatrie,
gevangenis,… ) . Maar evengoed het in kaart
brengen van nieuwe groepen: mensen zonder
papieren, gezinnen met kinderen. Eerst in kaart
brengen en dan is het aan het beleid om ze op de
kaart te zetten.
Straatwijs: Net zoals wij proberen met de
krant! Bedankt voor de fijne babbel en het
interessante onderzoek.
Koen, Ella, Sophie: Jullie bedankt!
Voor het volledige onderzoeksrapport kan
je terecht op www.kuleuven.be/lucas/nl/
Publicaties/rapporten.html

ENK LE RESULTATEN
1873 GETELDE DAK- EN THUISLOZE PERSONEN IN GENT
WA ARVAN 401 DAK- EN THUISLOZE KINDEREN (0-18 JA AR)
EN 250 DAKLOZE JONG – VOLWASSENEN (18-25 JA AR)

Het volledige rapport is ook
terug te vinden op onze site,
www.straatwijsgent.be

BASISBE EFTEN VAN (DAK- N
THUISLOZE) MEN EN.
KLEDIJ EN OPSLAG
We schrijven dak- en thuisloze tussen haakjes, omdat die
behoeften natuurlijk dezelfde zijn als andere mensen.
Alleen is het moeilijker voor dak- en thuisloze mensen om aan
die behoefte te voldoen. Ze hebben geen frigo om open te
trekken als ze honger hebben, geen bed om in te liggen als ze
moe zijn, geen douche om onder te staan bij het wakker worden.
Overleven zonder dak of thuis is een voltijdse bezigheid. Waar
wij ons op 30 minuten gewassen en ontbeten hebben, duurt dit
veel langer als je al voorzieningen bij elkaar moet sprokkelen.

ETEN EN DRINKEN
Heel wat KRASdiensten (een netwerk van 18 sociale organisaties met sociale kruidenier,
kledij, sociale dienst,..) voorzien voedselpunten. Ook de organisaties verbonden aan het
Gent Solidariteitsfonds zorgen voor materiële ondersteuning. In de inloopcentra en
nachtopvang kunnen dak- en thuisloze mensen een kom soep of een maaltijd krijgen.
Ook bij de vele voedselbedelingen kunnen ze voedsel en drinken verkrijgen. Verder
zijn er initiatieven zoals Let’s Safe Food en Enchanté. Let’s Safe Food verdeelt
voedseloverschotten op een heel laagdrempelige manier. Dankzij Enchanté kunnen
de mensen langsgaan bij hartelijke handelaren voor een uitgestelde koffie of
(take-away) maaltijd. Ook is er het project Foodsavers van het OCMW.

HYGÏENE
Het Huis van Hygiëne , de Fontein, bevindt zich op het Van Beverenplein. Het is een plek waar je
kan douchen en jouw kleren wassen. Ook in het inloopcentrum van het CAW kan je douchen en
kleren wassen. En wat weinigen weten: in het Van Eyck zwembad kan je nog echt een bad nemen! In
de nachtopvang is er ook mogelijkheid om te douchen en krijg je benodigdheden zoals tandpasta,
shampoo,… Ook veel diensten die voedselbedeling doen, geven sanitaire spullen. Toegang tot sanitair
is een groot probleem, dat werd uitvergroot door de Corona crisis: publieke toiletten en cafés
waren/zijn gesloten.

SOCIALE CONTACTEN EN ONDERSTEUNING
Iedere mens heeft behoefte aan sociaal contact, gesprekken, positieve sociale relaties, een
luisterend oor.
Het CAW baat in Gent twee inloopcentra uit: Pannestraat en SOC Oude Houtlei. In de huidige
omstandigheden zijn deze twee gesloten en wordt alles geconcentreerd in het ICC (Citadelpark),
waar men coronaproof tot rust kan komen. Hier is ook het brugteam aanwezig, een dienst van het
CAW die een brug probeert te slaan tussen de cliënt en de hulpverlening.
Mensen kunnen ook steeds terecht bij het OCMW welzijnsbureau op de wijk of het CAW onthaal
(Oude Houtlei 124).
Voor (ex-) druggebruikers is er het project Op Stap (Kartuizerlaan 70) van de Dienst Outreachend
Werken. Hier is er op maandag en vrijdag inloop van 14u-17u, eten op woensdag en “werkjes” doorheen
de week.
Voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en alle anderen zijn er de twee aanloophuizen Poco
Loco, De Ferre (Francisco Ferrerlaan 106) en Den Henri (Steenakker 250, 9000 Gent). En Villa Voortman
(Vogelenzangpark 10 – 17) ontvangt gekwetste mensen met dubbeldiagnose in een heel cultureel kader.
Over heel Gent zijn er armoedebelangen verenigingen, waar armen het woord nemen. Vzw Sivi,
De Zuidpoort en BMLIK (Beweging voor mensen en gezinnen met een laag inkomen) zorgen via
buutrontbijt, inspringtheater, activiteiten en ondersteuning dat mensen in armoede een stem krijgen.
De BMLIK heeft een aparte jongerentak, Jong Gent In Actie.
Enchanté zorgt ervoor dat mensen uitgestelde diensten kunnen gebruiken. Zo kunnen mensen zich
even opwarmen, een uitgestelde koffie drinken of een uitgestelde maaltijd nuttigen. Ze doen dit bij
hartelijke handelaren, zodat ook dak- en thuisloze mensen eens iets met iemand anders in contact
komen dan lotgenoten.
Voor jongeren is er het ontmoetingshuis de Fabriek van Habbekrats (Raffinaderijstraatje 4), de ontmoetingshuizen van vzw Jong, het Overkophuis (Drabstraat 18) , de mobiele jeugdwerkers van Averroes en
Ergenekon en de jeugdstraathoekwerkers en schoolspotters van Dienst Outreachend Werken.
VOOR DE LINKEN NA AR
DE VERSCHILLENDE WERKINGEN

VAN SPULLEN

Verschillende KRASdiensten hebben materiële
hulpverlening. Hier kom je terecht via een
doorverwijsbrief. Ook is er weggeefwinkel
de Rode Lotus in de
Meubelfabriek (na afspraak)
en de weggeefwinkel in het
buurtcentrum Rabot op
vrijdag. Sinds 2018 heeft de
Dienst Outreachend Werken
een lockerproject. Hier
kunnen dak- en thuisloze
mensen gratis over
een locker beschikken
voor een periode
van 3 maanden. De
lockers staan in het
Baudelopark, aan de
Okapiparking, (tijdelijk
nog) in de Abeelstraat
en als proefproject
in verschillende
ondergrondse parkings.

VRIJE TIJD EN SCHOLING
Daklozenbibliotheek (Rerum Novarumplein):
dakloze mensen die een boek willen ontlenen
maar geen bibkaart hebben, kunnen daarvoor
terecht in een aparte kast in de bibliotheek van
Nieuw-Gent.
Gantoise Plantrekkers: voetbalploeg voor
mensen in kwetsbare situaties, ondersteund
door KAA Foundation, stad en OCMW Gent.
Voor kinderen en jongeren is er Sportaround,
‘naschoolse bewegingslessen’ voor kinderen die
niet altijd terecht kunnen in een gewone sportclub.
Uit Pas: een pas om verschillende sociale,
sportieve culturele activiteiten te doen. Voor
mensen met verhoogde tegemoetkoming is deze
slechts 1 euro en zorgt ervoor dat je maar 1/5
van het normale tarief betaalt.
Digitaal Talentpunt: toegang tot computers,
gratis internet en digitale vorming.
Leerpunt : gratis cursussen (kleine bijdrage voor
het lesmateriaal). Lessen in kleine groepjes én
zéér eenvoudig uitgelegd, o.a. cursus theorie
rijbewijs, Frans/Engels, OKAN-klassen, en NT2.
Wisper: artistieke cursussen , ook mogelijk aan
sociaal tarief
Uitgestelde cultuurtickets via Enchanté:
filmzalen en concertzalen.
Voor de linken naar de verschillende 		
werkingen: www.straatwijsgent.be

DIZZY, GEBRUIKE VAN DE
NACHT PVANG, AAN HET W
“Ik kwam 3 jaren geleden
aan in Gent, eigenlijk omdat
ik verloren gelopen was.
Ik kwam toe in het SintPietersstation, belandde in
de Muide en ging uiteindelijk
naar het OCMW. Daar kreeg
ik een kop koffie en een
stuk taart. Ik praatte wat
met de mensen daar en
ze regelden een bed voor
me voor diezelfde nacht.
Vandaaruit hebben ze me
enkele dagen later naar
het MSOC (medisch sociaal
ontmoetingscentrum)
doorverwezen. Ik zat in
de afkick en kreeg er
vervangingsmedicatie.

hebben. Dat is Prinsenhof, Nieuwland (CAW)
of in Huize Triest (Broeders van Liefde). Het
roulatiesysteem waardoor je van locatie wisselt,
is soms wel goed. In Nieuwland zijn de douches
beter, in Huize Triest is de eetzaal gezelliger.
Momenteel maak ik 2/3 van de nachten gebruik
van de nachtopvang. Het is ook een beetje
tellen: een cyclus loopt 14 dagen, dan moet je
opnieuw toegeleid worden. Je mag 5 nachten
om 11u bellen, nadien pas om 16u. Dus dat
verkleint de kansen dat er nog een plek is. En
als er dan geen plek meer is, kan je nog eens
proberen om 22u15, in de winter om 21u15 want
dan is het een uurtje vervroegd.
Je kiest de locatie niet zelf, maar ook niet met wie
je op de kamer ligt. Dus dat zorgt soms wel voor
moeilijkheden. Als je dakloos bent met een hond,
moet die ofwel in de bench, ofwel zit je op een
kamer alleen. Maar ook dat hang af van de locatie.

Ik werd doorverwezen naar OpStap . Hier zijn ze
zo’n beetje mijn steunpilaren geworden (lacht). En
het zijn ook mijn toeleiders voor de nachtopvang.
Bij de nachtopvang in Gent kan je terecht nadat je
belt om te reserveren. Je krijgt een persoonlijk
nummer, en een plekje in 1 van de 3 locaties. Die
keuze is niet vrij, dat is gewoon waar ze plek

Sinds 3 jaar worden de gebruikers van de
nachtopvang bevraagd, dat vind ik heel
goed. Via een tevredenheidsenquete polsen
de uitbaters naar mogelijke aanpassingen.
Er wordt gevraagd naar ervaring met het
reservatiesysteem, contact met de toeleiders,
de kwaliteit van de kamers,…

De mensen van het brugteam zijn de enige
hulpverleners die naar de nachtopvang komen.
Het is goed dat ze er zijn, maar het is ook wel goed
dat we voor de rest even tot rust kunnen komen.

T UISLOOS
Toen ik mijn woning verliet
werd ik overspoeld met verdriet
dit was niet de eerste maal
dat mijn onbekende toekomst weer
leek vergaan
Weer slapen op de trappen
bier zuipen & jointjes paffen
nee, nee,niet deze keer
deze keer doe ik hier niet aan mee
‘K ga mij niet laten meeslepen
door andere thuislozen
die het al hebben opgegeven
Nachtopvang is zeker van belang
allesbehalve plezant
Weer zoeken naar een nieuwe plek
weer soep drinken, naast één of andere rare bek
hopelijk duurt deze nachtmerrie niet te lang
want ik verlang naar wat privacy
of zoiets als een veilige thuis misschien

RD.

Het is goed dat we ook iets kunnen zeggen, het
is ten slotte onze “leefomgeving”.
Ik zou wel graag wat televisie kunnen kijken in
de CAW opvang (in Huize Triest is er een t.v.).
Internet is gratis aanwezig, maar niet iedere
dakloze mens heeft een smartphone. Maar als
je in armoede zit, ben je al zo afgesloten van
de buitenwereld. En met het journaal te kunnen
volgen, ben je weer een beetje mee met wat er
zich in de wereld afspeelt. “
Bedankt Dizzy voor jouw inkijk in
de nachtopvang!

NACHTOPVANG IN GENT
Dak- en thuisloze mensen kunnen na reservatie voor
nachtopvang terecht op 2 locaties:

CAW OOST-VLA ANDEREN - NIEUWLAND 12 - 14, 9000 GENT, (40 BEDDEN)
HUIZE TRIEST - GEMEENSCHAPSHUIS
TABOR GEZONDHEIDSTRAAT 2, 9000
GENT, (25 BEDDEN)
Reserveren kan via het gratis nummer 0800 62
227 tussen 11 en 16.30 uur en vanaf 22.15 uur.
In de winterperiode worden 40 extra bedden ter
beschikking gesteld in het Prinsenhof 54.
Naast de 105 bedden is er ook een gezinsopvang
voorzien met een opvangcapaciteit van 4 gezinnen.
Bij uitzonderlijke en onvoorziene situaties kunnen
we een noodplan activeren dat een bijkomende
capaciteit van 12 bedden omvat.

KLOTE CIRKEL

Die vicieuze cirkel in de straat
Staart je aan
Als een gigantische orkaan
Die klote vicieuze cirkel
In deze triestige maatschappij
Maakt niemand vogelvrij
Men lacht je soms uit, veel geroddeld,
Veel gespuis
Geen dak boven jouw kop
Iedereen denkt: “Die is zot.”
Ga toch weg, rot op
Een nat, vies, vettig gevoel
Op een regenachtige stoep
Zelden heb je genoeg
Geen warm of goed gevoel
Je voelt wel of niet een roes
Ziet dat men jou ook niet
Geen warm of slecht gevoel
Je bereikt niet meer je doel
Je woont precies in Kaboel, Niemandsland
En je blijft overal en nergens
Kon ik maar een veilig plekje vinden

Verantwoordelijke uitgever: Mieke Hullebroeck, algemeen directeur, stadhuis - Botermarkt 1, 9000 Gent

OPROEP!
COLOFON

Met straatwijs zoeken we nog steeds naar straatwijze mensen die zich willen aansluiten bij ons redactieteam. Leef je zelf op straat of heb
je op straat geleefd en wil je graag reporter, illustrator, fotograaf of manusje-van-alles worden bij onze krant? We zoeken ook journalisten (in
opleiding) die /kunnen helpen met het nalezen en verbeteren van de artikels. Stuur een mailtje naar info@straatwijsgent.be , bel naar Kaat
(0478/63.57.06) of vraag eens na bij jouw outreacher.
Straatwijs is een initiatief van straatwijze Gentenaars, vzw Enchanté en de Dienst Outreachend Werken. Deze krant wordt gerealiseerd met
de steun van de Stad Gent.
AAN DEZE EDITIE VAN STRAATWIJS WERKTEN MEE:
ILLUSTRATIES: STEFA AN
STEFAAN, NATACHA, LIZETTE, DIZZY, KOEN, ELLA,
VORMGEVING: EMMELINE GEIREGAT
SOPHIE, DIRK, WESLEY EN K AAT
DRUK: TOPO COPY

