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NIEUW IN DE
DAMPOORTWIJK:

PA STORY BU U RTAT EL IER
EN U I T L EENDIENST
EIND APRIL ZIJN PASTORY VZW EN SAMENLEVINGSOPBOUW
GENT IN DE DAMPOORTWIJK VAN START GEGAAN MET EEN
BUURTATELIER EN EEN UITLEENDIENST. Buurtbewoners kunnen er terecht om allerlei doe-het-zelf en tuingereedschap
te ontlenen. Het buurtatelier is een ontmoetingsplek geworden waar mensen nuttig hun tijd kunnen besteden en
regelmatig workshops aangeboden krijgen.

gebouw aan het Heilig-Hartplein teruggeven aan de buurt.
Dit grote pand stond jarenlang leeg. De mooie tuin was
zichtbaar voor alle voorbijgangers, maar het metalen
schutsel bleef al een hele tijd dicht.
Sinds de eerste buurtbewoners er begin vorig jaar over
kropen om de verwilderde tuin op te ruimen, zijn er al heel
wat stappen gezet. Samen met vzw Annama en vzw gURBS
organiseerden ze in mei 2015 de eerste ‘Oude Pastoriefeesten’. Hiervoor en -na werden stapsgewijs meer buurtbewoners verzameld, zag een eigen vzw het levenslicht, was
de buurt een hele zomer lang welkom in de tuin, haalde
de groep een project ‘tijdelijke invulling’ binnen en werd
- zeer recent - gestart met opruim- en renovatiewerken.

PASTORY
Het project is een samenwerking van het Gentse opbouwwerk met het nagelnieuwe buurtinitiatief ‘Pastory’. Deze
groep enthousiaste buurtbewoners wil het oude pastorie-
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Atelier buitenmeubilair maken

De Pastory samen vorm geven

Verpozen

Met de feestelijke opening van de uitleendienst eind april
en de tweede ‘Pastoryfeesten’ midden mei gaat de werking
van ‘Pastory’ definitief van start. De deur zal openstaan
voor iedereen uit de buurt. De initiatiefnemers willen op
meer dan één manier de drempel zo laag mogelijk houden.

Ten tweede is delen helemaal in. En dat is een goede
zaak. Waarom allemaal apart een boormachine, lange
ladder of wafelijzer aankopen, als je die kan delen met je
buren? Heel wat van de spullen die we verzamelen, staan
zich dagelijks te vervelen in de kast of berging. Ecologisch
verantwoord is dat allemaal ook niet. Samenlevingsopbouw
Gent is sterk geïnteresseerd in die nieuwe deeleconomieinitiatieven, maar ziet die graag ook solidair opereren.
Dat wil zeggen : niet enkel digitaal; en graag ook doelgroepgericht. Vandaar de keuze voor een doordacht en
laagdrempelig ‘huisreglement’ voor de uitleendienst, en
ook de keuze voor de koppeling met een buurt atelier,
waar vanaf mei elke woensdagnamiddag en -avond iets
te beleven zal zijn. Want met de toegankelijkheid en
kwaliteit van dergelijke (nuttige) ontmoetingsmomenten,
zal ook het uitlenen staan of vallen. Hopelijk de start
van een mooi en gedragen aanbod met en voor alle
Dampoortenaars.

DELEN, DELEN, DELEN
Er zijn twee goede redenen voor Samenlevingsopbouw
Gent om de werking van ‘Pastory’ op deze manier mee
vorm te geven.
Ten eerste zijn een uitleendienst en buurtgerichte atelierwerking beproefde ideeën. De Brusselse buurtwerking van
Bonnevie bewijst al enkele jaren dat materiaal uitlenen
een goede manier kan zijn om een wijk te ondersteunen.
Werkgereedschap kost wel wat geld. Het materiaal centraal
aanbieden, zorgt er voor dat ook iedereen die niet zomaar
een boormachine of wipzaag liggen heeft, aan de slag kan.
Zeker nu het opbouwwerk in de Dampoortwijk inzet op wonen en renoveren (o.a. via projecten ‘Dampoort KnapT OP!’
en ‘Renoseec’), vallen hier mooie linken te leggen.

Meer info:
stephanie.staiesse@samenlevingsopbouw.be
of 0488 90 30 54 - www.pastory.be

7

