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Voetsporen in de Brugse Poort
Op 30 mei 2008 liet het project ‘Voetsporen in de Brugse 
Poort’ 386 kinderen, 64 vrijwillige ouders, 34 leerkrachten 
en ander personeel van de scholen en dagverblijf De Feniks 
en De Acacia in hun buurt uitzwermen. Ze ontdekten win-
kels, plekjes, andere scholen, organisaties en ontmoetten 
mensen van allerlei pluimage. Hun scholen, in het hartje 
van de Brugse Poort, zijn geen eilandjes, maar maken deel 
uit van deze buurt vol diversiteit, sociaal engagement, 
multiculturaliteit, leven en energie. Ontmoeting tussen 
ouders, kinderen, buurtbewoners en organisaties actief 
in de wijk was dan ook de rode draad in dit project.

De bezoekjes van de kinderen vonden plaats op één dag die 
echter lang voordien werd voorbereid. Onder meer door de 
zoektocht van de ouders naar gastplaatsen en personen 
die de kinderen wilden ontvangen. Maar ook door een aan-
tal kinderen die als ‘journalisten’ voorbereid werden om 
van deze ontmoetingen verslag te doen.
Dit project maakte nog eens duidelijk hoeveel gastvrije 
buurtbewoners de Brugse Poort kent. In totaal vonden we 
75 mensen of organisaties die de kinderen in groepjes ont-
vingen. We kunnen hier, naast de sfeerbeelden en tekst-
fragmenten van de kinderen in deze Junior Kommeere, 
slechts enkele voorbeelden geven. De mama van Kina ver-
wende de jongste kleuters bij haar thuis met een gebakje. 
Het Inloopteam las voor uit een boek en de kleuters glom-
men van trots als ze ’s avonds hun arm met daarop het 
visje uit het verhaal kunnen tonen. Ook de andere scholen 
in de buurt openden gastvrij hun deuren en er werd samen 
gespeeld, gezongen en zelfs aan Capoeiera gedaan. 
Over de middag werd tijdens de picknick kennisgemaakt 
met (de mensen achter de) drukkerij Reyhove, de tuin van 
de Pastorie, de Sociale Dienst van de Brugse Poort, Bij’ De 
Vieze Gasten, Trafiek en tal van andere organisaties en 
buurtbewoners. 
In de supermarkt in de Bevrijdingslaan staken de kinderen 
even de handen uit de mouwen en helpen de rekken vul-
len. Stadswachters vertelden tijdens een wandeling wat 
ze zoal in de wijk doen. Bij Lord of Kebab kon een kijkje 
genomen worden achter de schermen van het restaurant, 
bij bakker Okoro bakken ze zelf taart. De aanleg van het 
park op de Groene Vallei kreeg een verhaal door Arnoud van 
de Groendienst, de appartementsblokken op de Leiekaai 
werden ontdekt onder begeleiding van Samenlevingsop-
bouw. Eva demonstreerde in haar Doekenteek hoe baby’s 
maar ook vriendjes gedragen kunnen worden in een doek. 
Ondertussen dompelde een ander groepje zich onder in de 
Tunesische Hamam. Na een bezoekje aan een Irakees kun-
stenaarskoppel verraste Kakayi de kinderen met elk van 
hun namen in een schitterende Arabische kalligrafie. De 
Grutto opende nog een keer speciaal voor ons haar deu-
ren, … Het was een mooie dag!

Langs deze weg: aan al deze mensen en diensten, aan alle 
leerkrachten en ouders en alle enthousiaste kinderen een 
dankjewel voor deze dag vol sporen in de Brugse Poort!

Het Oudercomité van De Feniks

Werkten mee aan het gastvrij ontvangen 
van de kinderen en hun begeleiders:
Anarchistisch Centrum
Bakker Okoro
Beenhouwer Rieda
Bibliotheek Brugse Poort
Bioplanet
Bleu Nimf
Bootbewoner Bart Van Bellegem
Brede School
Buurtwerk Brugse Poort
Centrum Ambulante Begeleiding Bevrijdingslaan
Colpaert
Crea-bar
Dagverblijf De Feniks
Dagverblijf De Palmboom
Dagverblijf Pagadderke
De bewoners van de Korhoenstraat
De Grutto
De Kaarderij
De Kinderplaneet
De mama van Kina, Ummahan Ates
De mémé van Berdan
De Vieze Gasten
Doekenteek Eva
Fine Fleur
Fixatief
Freya uit de Perzikstraat
GB Bevrijdingslaan
Goeste Majeur
Greta Henau, gastvrouw op Malem
Groendienst Stad Gent, Arnoud
Het Meisjeshuis
Inloopteam Brugse Poort
Kakayi & Avin Kaki – Irakese Kunstenaars
Kapper Korhan
Kerk Sint Jan Baptist
Kind en Gezin Brugse Poort
Kribbe De Bron
Kribbe De Palmboom
Kribbe Kriebelhuis
Kringloopwinkel Brugse Poort
Likeurstokerij D’Hondt
Lord of Kebab
Meubelzaak Van Denberghe – Pauvers
Nadine en Michel uit de Druifstraat
NAM
Natuurpunt bij Steven Van Holme
Nicole van het Wijkgezondheidscentrum
Opticien Cassiers
Opticien Cheyns
Personeel van scholen De Feniks en Acacia
REGENT
Reyhove
Rita Mode
Samenlevingsopbouw Leiekaai
Schoenmaker Roland
School De Boomhut
School De Piramide
School Het Klimrek
School Octopus
School Piramide
Sociaal Restaurant Kempstraat
Sociale Dienst Brugse Poort
Spelotheek De Speelvogel Brugse Poort
Stadswacht
Theehuis Trafiek
Theo uit de Reinaertstraat
Timmeratelier Jean
Tunesische Hamam bij Rieda
Tunesische slagerij Reida
Vzw De Eenmaking – Arafat
Wassalon Fonteineplein
Wijkgezondheidscentrum Brugse Poort
Zusters Kiekenstraat
Zwembad Rooigem

Van de kerk Sint-Jan BaptiSt, 
koekJeS en timmermannen

Door Melis Debreste

1. We zijn vertrokken van school en 
onderweg had een oude vrouw hulp 
nodig en meester Mohamed heeft 
haar geholpen. En we zijn naar een 
winkel geweest. Er waren zeer mooie 
dingen.
2. Dan zijn we naar de kerk geweest 
en ’t is zeer groot.
3. We zijn naar de schelpen gaan kij-
ken waar kinderen gedoopt zijn.
Silentium = stilte.
We hebben koekjes gekregen. Yes!

We zijn nu in de kringloopwinkel, nu 
hebben we middagpauze. En we heb-
ben zeer veel gespeeld. En dan waren 
wij in een het koffiecafé Trafiek. We 
hebben veel uitleg gekregen + een 
pannenkoek. En het was lekker.

Daarna zijn we naar de Creabar ge-
weest. Het was leuk, we hebben 
naar foto’s gekeken op een laptop. 
We hebben veel kleiwerkjes gezien. 
Het was mooi, zeer mooi. 
We zijn in het houtbedrijf van Jean 
geweest en een man heeft ons aller-
lei dinges getoond en uitgelegd. Ik 
heb er veel van geleerd.

meuBelzaak 
Van den Berghe-pauVerS
de groene Vallei
SamenleVingSopBouw leiekaai
Door Nora Boumalal 

MEuBELZAAK
Wij gingen naar een paradijs. Er wer-
ken 20 mensen, en maken ook meu-
bels voor paardenstallen.
Ze werken alleen met hout en maken 
allerlei voorwerpen. Ze zijn al hon-
derd jaar in de Brugse Poort, in de 
Meibloemstraat. 

DE GROENE VALLEI
Er zijn braambessen, en ook zanglijs-
ters, een soort vogel. Aan de Klaver-
bloemstraat. Vroeger, 100 jaar gele-
den, was hier een textielfabriek. De 
natuur is heel groot.
Wie werkt er: Arnoud De Coen
Zijn hobby’s zijn wandelen, zwem-
men en cinema.
Lievelingseten: spaghetti. Lievelings-
drank: spuitwater.
Lievelingskleur: groen, bruin, rood. 
Geboortedatum: 3 februari 1969
Wie is uw lief: ?
Hoeveel jaar ben je?: 39. 
Hoe lang werk je hier: 11 jaar.
Waar werk je voor: De Stad Gent.
Wie zijn uw vrienden: 15
Dank voor het interview.

SAMENLEVINGSOPBOuW LEIEKAAI
Hier wonen 250 mensen in sociale 
appartementen. Op 21 juni maakten 
ze een barbecue.

de BootBewoner

Door Loubna Chbabi

De bootbewoner heet Bart. Hij 
mag niet varen. De boot heet 
Diala. Bart speelt ook basgitaar. 
De boot staat in het wier en de 
Bart eet veel vis. Hij houdt van 
post rock.

de kringloopwinkel, Van 
recycleren naar recycleren

Door Sybren Windels

De kringloopwinkel zit nu twee 
jaar in het nieuwe gebouw. De 
winkel is ontstaan vanuit de 
jaarlijkse rommelmarkt. Die is 

steeds gegroeid, en uiteindelijk 
is de winkel er gekomen. Alle 
spullen worden aan de winkel ge-
geven, daarna worden ze gecon-
troleerd en eventueel hersteld 
voor in de winkel.
Alleen als de prijs van spullen is 
gedaald en niet verkocht worden 
gaan ze naar het containerpark 

of naar andere recyclagedoelein-
den.
De kringloopwinkel is een vzw, en 
heeft enkele betaalde medewer-
kers en 100 tot 150 vrijwilligers.

de creaBar in de zinniaStraat
Door Saskia Van Marck

Kreejabaar
ze maken reuze dingen
ze hebben reuze ovens
De handen zijn van Marte

De vriendinnen hadden doeken
en zo heb ik dat ook gedaan

We hebben voor mensen zonder 
papieren een tekening gemaakt en 
voor kinderen
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tuneSiSche SlageriJ in de phoenixStraat
Of: Hoe maak je hespenworst zo rond?
Door Loubna Chbabi

Van welk dier komt het gehakt?
Van rund.
De slager heeft een groot stuk vlees. Hij smijt het bovenste 
stuk weg want dat is de huid die kan je niet eten.
Met zijn grote mes snijdt hij al het vet weg, want dat is om te 
malen.
Van waar al dat vlees en welke soorten kun je kopen?
Kalf, kip, lam en runds.

In 1972 kwam de slager voor de eerste keer naar België als 
toerist.  Twee jaar later kwam hij terug en bleef. Eerst werkte 
hij in de fabriek. D aarna werkte hij bij een slager en in 1983 
opende hij zijn eigen slagerij.
Hoe maakt hij de hespenworst zo rond? Eerst nemen ze een 
groot lang rond plastiek vel en daarin spuiten ze het vlees. Als 
de worst lang genoeg is snijden ze de worst af.

Buurtcentrum kokerpark
IntervIew met stagIaIr sanne thIrIon

Door Sybren Windels

“Het buurtwerk bestaat in de 
huidige vorm drie jaar. Vroeger 
werden er vooral activiteiten 
aangeboden, dat was dan vaak 
aan dezelfde mensen. Nu gaan de 
buurtwerkers zelf op zoek naar 
cliënteel en bieden de buurtbe-
woners de kans zichzelf te orga-
niseren.
De organisatie bestaat uit de vzw 
Samenlevingsopbouw, de woon-
winkel van ’t stad, het OCMW., de 
buurtwerkers van ’t stad en een 
hobbyclub. Er werken hier twee 
buurtwerkers, één administratief 
medewerker, en één logistiek 
medewerker.
Ons doel is de sociale cohesie, dat 
is de samenhang tussen mensen 
in de buurt, te bevorderen door 
mensen zelf activiteiten te laten 
organiseren. Zo hopen we dat de 
contacten tussen mensen beter 
worden.”

de BiBliotheek
Door Lirodona Brahaj

Davy houdt al vier jaar de biblio-
theek in de Brugse Poort open. 
Dat is boeken ontlenen en terug 
zetten, maar niet alleen.

creaBar
Door Mert Gunes

Vroeger was hier een café, nu is 
hier ene Creabar. 

creaBar
Door Celik Cigdem

Sofie is er ook. Als je iets wilt 
vertellen over wat je leuk vond 
vandaag nemen we dat op met 
de camera en zo hebben we een 
herinnering aan Voetsporen in de 
Brugse Poort.
We krijgen een beeldje te zien dat 
de mama van Nora had gemaakt. 
De ovens waren groot!

Bezoek aan SteVen Vanholme 
(woont in de SparreStraat en iS Slimmer dan einStein)
Door Sybren Windels

Steven is hier zes jaar geleden komen wonen. Hij heeft het beton 
uit de tuin gebroken om het weer groen te laten worden. Hij ver-
telt over een vlier die in de tuin groeit en waar je diksap van kunt 
maken, van de bloesems.
We nemen een kijkje in de tuin. Er staat een compostvat, een ton 
voor regenwater en verder alles wat groeit en bloeit.
Steven is getrouwd maar heeft geen kinderen. Hij is veel bezig met 
andere dingen, zoals de vzw Natuurpunt. 

Door Nadeia Al Hariki

Er zijn veel planten en bomen, ook 
vlierbloesem dus. We mochten 
dat eens proeven met water erbij. 
Als het regent vliegen er hier geen 
vogels. Maar merels en koolmezen 
vliegen er wel veel. De merels ko-
men in een tuin als er een grote 
boom is, omdat ze vast kunnen ra-
ken in kleine boompjes. De mieren 
eten de suiker van de bladluizen. 
En de lieveheersbeestjes eten de 
bladluizen; ze zijn roofdieren.

Er is ook een zonne-ernergielamp. 
Als de zon erop schijnt dan is er ’s 
avonds licht. De zon is de elektri-
citeit.

Als het veel regent komt het wa-
ter onder het huis en verstopt het 
riool. Bij veel mensen komt het 
water zo onder hun huis, maar bij 
mensen die een tuin hebben gaat 
het water eerst naar de tuin.
De Tunis(teunis)bloem volgt de 
zon en gaat open. Als de zon weg 
is gaat hij dicht. Als er veel zon is 
komen er vogels en nog veel meer 

dieren.
Nog nieuws over Steven: hij is 34 
jaar, en zijn vrouw is ook 34 jaar 
en heet Christina. Ze hebben nog 
geen kinderen maar ze gaan niet 
lang meer wachten om kinderen 
te maken.

Om af te sluiten nog een speciale 
vogel, de gierzwaluw. Deze lucht-
acrobaat vliegt wel 500.000 kilo-
meter per jaar. Hij slaapt zelfs in 
de lucht. In de broedperiode komt 
hij even naar beneden en maakt 
een nest in spleten en kieren van 
gebouwen.

reportage in StevenS tuin
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hamam aan de kettingStraat
we gingen de hitte in…
Door Mona Ghyoot

Febe: “Ik vond het leuk met mijn 
emmer koud water!”
Joke: “Heel leuk omdat we de 
emmers over ons hoofd mochten 
omkieperen!”
Hannelore: “Heel leuk omdat 
ik nog nooit hier ben geweest.”

op Bezoek BiJ theo
Door Asim Palit

Toen Theo 14 jaar was, is hij 
gaan werken.
Het eerste ‘woord’ dat hij kende 
in het Frans was: ‘Waar gaat u 
naartoe?’
Theo is getrouwd toen hij 42 jaar 
was. Dat was in Gent.
Hij heeft twintig maanden in de 
gevangenis in Frankfurt gezeten 
maar hij was valselijk beschul-
digd. Hij heeft zijn vrouw en kind 
twintig maanden niet gezien. Hij 
heeft er mensen van de Brugse 
Poort ontmoet.
Hij was een voetballer vroeger, 
maar nooit een beroemde.
De vrouw van Theo zei: ‘Zeg Theo, 
zing es.’
Theo: ‘Zeg, we zijn in de bergen.’
Theo zingt heel graag in het Frans, 
het Duits en het Nederlands.
Hij is tegenwoordig al heel oud 
maar zingt nog heel graag. Hij 
heeft een liedje van Fernandez 
gezongen op de revue van De 
Vieze Gasten.
Theo kan heel schoon schilde-
ren. Zijn beroep was schilderen. 
Tijdens de oorlog heeft hij niet 
geschilderd.
Heel veel mensen vroeger heb-
ben in de textiel gewerkt en nu 

zijn alle textielfabrie-
ken weg.
Theo heeft een liedje 

geleerd toen hij gevangen was in 
Duitsland.
Nog een paar woordjes die hij ons 
geleerd heeft: ‘totje’ betekent 
in het Gents: kusje. ‘Loetje’ be-
tekent in het Gents: zoetje.
De vrouw van Theo is gestorven 
in 1999.
In de Meibloemstraat was er ci-
nema. Vroeger kostte het ons 80 
frank om naar de cinema te gaan.
’s Morgens begon hij om vijf uur 
te werken. Hij verdiende 1,50 
euro  in een week.
De vrouw van Theo was drie 
maanden ouder dan hem. Ze 
droeg een broek in 1960.
Theo is op Radio 2 geweest.

Hij heeft heel veel mensen 
geholpen die geen Frans en Duits 
kennen.
Theo kan heel goed koken en 
bakken en hij doet dat graag.

the lord of keBaB
interView met zaakVoerder: Bingöl
Door Zora Melis en Maarten Vanlerberghe

Waarom staat het eten op de foto?
“Opdat de mensen zouden zien welk eten er is.”
Wanneer is het restaurant open?
“Vanaf 9 uur tot 23 uur.”
Welke soepen zijn er?
“Linzen- en kippensoep; er zijn ook dagschotels”
uit welk land komen jullie?
Turkije
Hoeveel mensen werken hier?
“Drie mensen.”
Hoe werkt dat vuur?
“Met houtskool en een afzuigkap.”
Vind je je werk leuk?
“Ja”
Wanneer is het druk?
“Zaterdag en dinsdag is het druk.”
Welke dagen kom je hier?
“Bijna altijd, elke dag.”

meuBelzaak Van den Berge – pauVerS
Door Imane Zinah

20 mensen werken met paarden
Er liggen mooie dingen
250 jaar bestaat de meubelzaak

rita mode
Door Mikail Kuru

Ik heb wol gezien.
Ik heb een ketting gezien.
Ik heb een broek gezien.
Ik heb een strik gezien.
Ik heb een rok gezien.
Ik heb een onderbroek gezien.

Rita Mode zit op de Bevrijdingslaan nummer 21.
Ze verkopen er kledij. Je kunt die passen in een 
paskamer.
Ze hebben wollen kledij, maar ook feestkledij.
Kousen en sjaals hebben ze ook.
Er zijn ook kettingen, riemen en ringen.
De kledij is voor volwassenen en baby’s.
Er staat een computer en ook bankcontact en een 
rotanstoel. En een vuilnisbak.

BiJ’ de Vieze gaSten
Door Entela Dushaj

De Vieze Gasten heten zo omdat de oprichters werden 
gezien als vies, langharig tuig, dus hebben ze daar 
hun naam van gemaakt. 
Ze zijn al vijftien jaar in de Brugse Poort. Ze hebben 
geen baas, maar drie mensen, een voor het geld en 
twee voor het theater. En schrijven ze altijd zelf de 
teksten of nemen ze verhalen van een schrijver en 
doen ze dat dan op toneel?
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oVer natuurpunt
Door Mona Ghyoot

Steven werkt voor Natuurpunt in 
Mechelen.
Hij geeft tips aan de bazen en inwo-
ners van ons land over de natuur.
In de tuin van Steven groeien 
planten waar dieren kunnen van 
eten en mensen ook.
In de composthoop zitten groen-
ten maar vanonder komt de aarde 
er weer uit!
Steven is een advocaat die de na-
tuur verdedigt en beschermt.
‘Wat kan je doen als je geen tuin 
hebt?’, vragen we. ‘Vragen aan 
de buren of je in hun tuin mag 
planten’, zegt Steven.
We krijgen een boekje van Steven.

Daarna gingen we naar de kinder-
planeet.
We hebben allerlei spelletjes ge-
daan en het muzikaal pak ge-
speeld.

de waSSalon aan het 
fonteineplein
Door Zora Melis en 
Maarten Vanlerberghe

Dit wassalon bestaat 40 jaar.
Gent is een textielstad
De oudste winkel is de opticien op 
het Fonteineplein zonder fontein.
De (tia) winkels zijn weg in de 
Brugse Poort

Er staat een droogkas, een zwier-
der, een wasmachine en een 
strijkrol.
Er waren vier cinema’s in de wijk.
Vroeger was er in de Boerde-
rijstraat een dovenschool
We komen voorbij de opticien nu, 
Blazoen.
Een opticien is een brillenwinkel.

SamenleVingSopBouw leiekaai
Door Imane Zinah

Zitten op nummer 17. Het zijn rode appartementen. Er wonen hier 250 
mensen; da’s heel veel.
Sommige mensen zijn verhuisd: ze wonen hier niet meer maar werken 
er wel.
Alle mensen die op de Leiekaai wonen, komen hier op café
En op zaterdag 21 juni gingen ze barbecuen
We zijn ook naar de buren geweest om boeken te lenen

groene Vallei
Door Imane Zinah

Onze gids heet Arnoud De Coen
Zijn hobby’s zijn zwemmen en 
wandelen. Zijn lievelingseten is 
spaghetti en zijn lievelingsdrank: 
spuitwater. Zijn lievelingskleuren 
zijn rood, groen en bruin. Hij is ge-
boren op 3 februari 1969 en is nu 39 
jaar. Hij heeft vijftien vrienden.
Hij werkt nu vijf  jaar bij de Stad 
Gent.
Er is een eilandje
Er zitten ook eendjes
Vroeger stond hier een textielfa-
briek.
Dat was 100 jaar geleden 
Mooie natuur
De vogels zingen in de natuur
Er zijn grasdallen en een speel-
plein.
Hier hebben we een boterham ge-
geten.

nog in SteVenS tuin…
Door Esra Ergurbuz

Wij zijn hier bij Steven. Wij proe-
ven van de lekkere vlierbloesem-
siroop. We hebben larven van lie-
veheersbeestjes gezien. En ook 
spinnen en mieren.
Hij heeft ook een composthoop. 
Hij gooit de etensresten met een 
composteerbare zak op de hoop. 
De zak is gemaakt van maïs.
Steven: ‘Ik heb gestudeerd 
voor advocaat die de natuur be-
schermt.’
Een vraag van Steven: ‘Als je soms 
vist, waar haal je dan de wormen 
vandaan?’
Hij weet het niet!
Wat kun je doen voor de natuur als 
je geen tuin hebt? Iets planten bij 
de buren!


