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EEN VERNIEUWDE WERKING IN DE

WIJK RABOT
OP 27 MAART VOND IN DE WIJK RABOT HET SLOTCONGRES VAN
REFILL PLAATS. REFILL IS EEN NETWERK VAN EUROPESE STEDEN
DIE TWEE JAAR SAMEN NADACHTEN OVER TIJDELIJKE INVULLINGEN. GENT, DE TREKKER VAN DIT NETWERK, PRONKTE TERECHT
MET HET VERHAAL VAN DE SITE TIJDENS HET CONGRES.

zullen we de daar ontstane projecten een nieuwe thuis
geven in de wijk. Een ‘ander’ omvangrijk terrein als de
Tondeliersite is er niet in deze dichtbebouwde wijk. De
verhuis en heropstart is dan ook een hele onderneming.
De weggeefwinkel vond snel een nieuw onderkomen op
het gelijkvloers van het nabijgelegen buurtcentrum. Daar
vind je nu ook Sociale Kruideniers Gent vzw terug die eind
vorig jaar verhuisden uit de Pannestraat. Het voetbal pro
ject ‘De Site Boys’ met jongeren uit de buurt moest wat
langer zoeken maar heeft nu zicht op een vaste stek in
de toekomstige buurtsporthal. Het fietsherstelatelier zal
een tweede leven krijgen binnen een project samen met
het jongerencultuurcentrum Minus One. Het zal een leeren werkplek worden voor jongeren waar buurtbewoners
nog steeds hun fiets kunnen (laten) herstellen. Als alles
volgens plan verloopt zullen in juni ook de eerste nieu
we moestuinen ingericht worden in de omgeving van het
Witte Kaproenenplein. De Site is niet meer. Maar haar ver
schillende onderdelen blijken en blijven stevig verankerd
in het nieuwe weefsel van de buurt.


Minder dan 200 meter verder was het terrein waar De Site
meer dan 10 jaar bloeide, herschapen tot een bouwwerf.
Waar enkele maanden voorheen nog moestuinen en een
voetbalveld te vinden waren, liggen er nu grote hopen
steenpuin en zand. De invulling van de Tondeliersite was
van in het begin een tijdelijk project. Die tijdelijkheid zorg
de voor een vrije ruimte om te experimenteren. Op datzelf
de elan gaat Laborabot, het nieuwe project in de wijk ver
der. Samenlevingsopbouw Gent gaat op zoek naar nieuwe
manieren om (vrijwilligers)werk vorm te geven. Zo wordt er
verder gebouwd op de ervaringen met de complementaire
munt Torekes, de stadsakker, het fietsherstelatelier…
De noden en wensen van buurtbewoners die doorheen
de jaren ontdekt zijn op De Site blijven bestaan. Daarom
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BAZAAR RABOT
BAZAAR RABOT IS HET GELIJKVLOERS VAN HET BUURTCENTRUM RABOT WAAR VERSCHILLENDE BUURTINITIATIEVEN PLAATS
KRIJGEN. NAAST DE DEELWERKINGEN VAN DE SOCIALE KRUIDENIERS RABOT VIND JE ER DE ONTMOETINGSRUIMTE VAN
BUURTWERK RABOT-BLAISANTVEST EN DE WEGGEEFWINKEL.

SOCIALE KRUIDENIER

RABOT OP JE BORD

Voedselverspilling bestrijden en gezonde voeding toe
gankelijk maken voor mensen met een beperkt inkomen.
Op maandag kan je er ook je Torekes verzilveren in het
Torekesloket.

Tijdens de wekelijkse kookworkshop ‘Rabot op je bord’
worden voedseloverschotten door buurtbewoners omge
toverd tot heerlijke soepen, vegetarisch beleg en sauzen.
Deze producten zijn beschikbaar in de Sociale Kruidenier,
in de ontmoetingsruimte van Bazaar Rabot en bij Akker
& Ambacht in de Brugse Poort.

maandag van 14 tot 17 uur (Torekesloket van 16 tot 17 uur)
donderdag van 14:00 tot 17:00 uur
vrijdag van 13:00 tot 16:00 uur

elke dinsdag van 13:30 tot 17:30 uur

OPENINGSUREN ANDERE WERKINGEN
(BEHALVE OP FEESTDAGEN)

2de HANDSKLEDINGWINKEL

Ontmoetingsruimte:

In 2017 sloot Telekleding vzw haar deuren in de Elsstraat.
De 2de hands- kledingwinkel werd verdergezet onder de
vleugels van Sociale Kruideniers Gent vzw. De vele vrij
willigers bieden een seizoensgebonden collectie kleding
en schoeisel aan tegen erg scherpe prijzen. De opbreng
sten van de winkel worden geïnvesteerd in de Sociale
Kruidenier Rabot.

maandag tem donderdag van 14 tot 17 uur
vrijdag van 11 tot 16 uur
eerste zaterdag van de maand van 10 tot 12 uur

Weggeefwinkel:
elke vrijdag van 11 tot 14 uur
eerste zaterdag van de maand van 10 tot 12 uur

maandag tem donderdag van 14 u tot 17 uur
vrijdag van 11 tot 16 uur
eerste zaterdag van de maand van 10 tot 12 uur

ZOEKEN NAAR NIEUWE NAAM EN VASTE PLEK
Sinds 2011 was De Site dé plek voor jonge voetballers in het Rabot.
Wekelijks organiseerde Alain er, later samen met Fars, voetbaltraining.
De spelers werden snel bekend als de Site Boys. Doorheen de jaren
stroomden er tientallen van hen door naar klassieke voetbalclubs. Het
verlaten van De Site mocht voor Alain en Fars niet het einde betekenen
van dit project. Beide kennen de gevaren van het doelloos op straat
rondhangen. Nog tot eind juni wordt er elke woensdag getraind in de
sportzaal van de technologiecampus Odisee. Naast trainingen worden er
ook echte matchen gespeeld tegen ploegen uit andere wijken. Volgens
Alain is dit een perfecte manier om de spelers Gentse plaatsen te laten
ontdekken buiten het Rabot. Dit najaar krijgen ze een vaste plek in de
nieuwe buurtsportzaal Tondelier. De spelers kunnen nu met een gerust
hart op zoek naar een nieuwe naam voor de ploeg.

13

