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verschijnt in januari, mei en oktober.
Onder het motto ‘Kansen creëren, grondrechten garanderen’
werkt Samenlevingsopbouw Gent vzw in de 19de-eeuwse
gordel rond thema’s zoals inkomen, wonen, onderwijs en
leefbaarheid. We ondersteunen en versterken er kwetsbare
groepen zodat zij vanuit hun krachten zelf mee oplossingen
kunnen geven voor problemen die zich in hun nabijheid
stellen. In samenwerking met diensten en organisaties,
zetten we samen met deze kwetsbare groepen, ook stappen
om het beleid aan te sporen om tot duurzame en structurele
oplossingen te komen. ‘Iedereen moet van de grondrechten
kunnen genieten en ze moeten afdwingbaar zijn’.
Werkten mee aan dit nummer: Ann Hendriks,
Dimitri Vandenberghe, Emma Van Mullem, Ann Van Hoof,
Vera Dua, Ann Keerman, Rudy Roelandt, Tim Everaert,
Lut Vael, Frank Vandepitte, Stijn Oosterlynck,
Ann-Sophie Hofman.
Eindredactie: Stéphanie Staïesse, Lut Vael,
Wannes Degelin, Dimitri Vandenberghe, Jan Rooms en
Frank Vandepitte.
Adresbeheer: jan.rooms@samenlevingsopbouw.be
Vormgeving: derkapellmeister@me.com
Fotografie: Jeroen Adriansens, Sophie Claeyssens,
Dimitri Vandenberghe, Wannes Degelin, CLT Gent,
Geertje Franssen.
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Steun: Indien je Samenlevingsopbouw Gent vzw
wil steunen in de uitvoering van haar verschillende
projecten kan je een gift storten op rekeningnummer
BE86 0011 6719 6350

Luc De Vos

29 november 2014. Een donderslag bij heldere hemel. Zanger en muzikant Luc De Vos
is plots overleden en laat Gent als het ware
verweesd achter. Gans Vlaanderen kent Luc in
de eerste plaats als frontman van Gorki en
iedereen kan minstens een deel van zijn toppers ‘Mia’ en ‘Lieve kleine piranha’ meezingen. Zijn columns waren literaire pareltjes
doorspekt met persoonlijke impressies uit zijn
dagelijks leven en in zijn boeken schreef hij
zijn eigenzinnige kijk op de wereld van zich
af. Een artistieke duizendpoot.
Zoals vele Gentenaars moest ik ook vechten tegen mijn tranen toen ik het
trieste nieuws hoorde, hij was dan ook als geen ander vergroeid met onze
stad. Je kwam hem regelmatig tegen op straat te voet of op zijn fiets, je zat
naast hem aan de toog, je stond samen met hem te luisteren naar een optreden op de Gentse Feesten. En iedereen kreeg een glimlach, een goededag,
of een kwinkslag.
Hij ergerde zich mateloos aan wat hij in zijn laatste boek ‘het achterlijke, afzichtelijk verkavelde Vlaamse konijnenkotenland’ noemde en als milieubeweging
hadden we aan hem een overtuigde bondgenoot. Elk jaar was hij een vaste gast
op de Big Jump en sprong hij als eerste vol enthousiasme in het water samen
met honderden Gentenaars. Het volstond om hem een kort mailtje te sturen:
‘Luc kunnen we ook dit jaar op je rekenen voor onze actie voor proper water?’
en nog dezelfde dag kwam het korte antwoord: ‘ok, ik zal er zijn’. Omdat hij
wilde dat zijn stad een betere plek werd om te wonen, omdat hij de politici
wilde aanporren om actie te ondernemen voor een betere waterkwaliteit, omdat hij een ongelooflijk groot hart had voor de natuur in zijn stad.
Hij was een overtuigd ambassadeur voor het aankoopproject van Natuurpunt in
de Gentbrugse Meersen en in oktober was hij nog met zijn familie aanwezig op
de brunch ten voordele van dit project. Altijd en overal kon je hem vragen om
zijn steentje bij te dragen, hij was steeds op post!
Wij zijn nog altijd met verstomming geslagen, Gent zal nooit meer hetzelfde
zijn. Zijn muziek, zijn columns, zijn humor doorspekt met weemoed, maar vooral zijn menselijke en warme aanwezigheid in de Gentse straten; we zullen het
zo intens missen.
Luc, met veel verdriet hebben we afscheid van je genomen, met veel warmte
blij ven we aan je denken en me t veel t r o t s zullen we blij ven
genieten van je muziek en je boeken : een Gentenaar die altijd zal blijven
bestaan....

Vera Dua

Vera Dua is voorzitter van de Bond Beter Leefmilieu
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