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EEN GESPREK MET VRIJWILLIGER ILSE OVER

DE WATERSPORTBAAN
meer nood hadden aan het oefenen van het Nederlands. Op
hun vraag speelde ik daarop in en nu komen we regelmatig
samen. Dit doen we op een leuke laagdrempelige manier.
Los daarvan neem ik ook deel aan de vergaderingen ‘bewonersparticipatie in de sociale hoogbouw’. Ik vind het
boeiend wat daar 'achter de schermen' gebeurt en vind het
fantastisch dat we als sociale huurder mee kunnen denken
over een beter beleid m.b.t. sociaal huren.
Sluit onze werking aan bij jou als persoon?
Ik vond het vooral fantastisch dat er eindelijk eens iets gebeurde in onze omgeving, en dan nog in mijn eigen gebouw
De Borluut. Toen ik Paula leerde kennen bezorgde ze me het
boekje "ID van Samenlevingsopbouw" waar ik de missie en de
visie leerde kennen van jullie organisatie. Ik nam het boekje
volledig door. Ik moet eerlijk toegeven, dat was mijn ding!
Het meewerken aan dit project ging spontaan, maar toen ik
achteraf las waar Samenlevingsopbouw voor staat, dan zou
ik zeggen dat het bijna de evidentie zelf was dat ik aan dit
project zou mee werken. Het sluit perfect aan bij mijn eigen
levensvisie. Ik vond zovele herkenningspunten: zo zit ik ook
zelf in mekaar, dat wil ik nastreven, dat voelt goed… En ook
mensen samenbrengen vanuit een positief iets en luisteren
naar wat leeft, en ervoor zorgen dat we dit kunnen overbrengen naar het beleid met de hoop dat daar daadwerkelijk ook
iets mee gedaan wordt, daar kan ik mij volledig in vinden!

OP DE WATERSPORTBAAN IS SAMENLEVINGSOPBOUW GENT
REEDS ENIGE JAREN ACTIEF. PAULA SILVA STARTTE ER MET DE
UITBOUW VAN EEN ONTMOETINGSRUIMTE. Sinds de recente
uitbreiding van het team wordt de uitbouw van een ba
sisvoorziening in de werkelijke betekenis van het woord
er meer realistisch. FRANK sprak met vrijwilligster Ilse over
haar engagement en haar drijfveren.

Je werkt ook mee als vrijwilliger bij de Gentse Haard, de
sociale huisvestingsmaatschappij. Kan je daar iets meer
over vertellen?
Wat ik heel belangrijk vind is dat bewoners die hier komen
wonen zich ook echt thuis kunnen voelen. Dat kan bijvoorbeeld
door ze in eerste instantie goed en vriendelijk te ontvangen.
Daarom werk ik samen met de sociale huisvestingsmaatschappij
De Gentse Haard om nieuwe bewoners te onthalen. Ik verwelkom ze op een warme manier en breng hen bijvoorbeeld
wel de huishoudelijke regels over, maar daarnaast vertel ik
hen ook wat ze bijvoorbeeld in de buurt kunnen vinden en
waar ze terecht kunnen als ze bepaalde vragen hebben. Dit
gaat zowel over „wie is de conciërge, wat kan hij betekenen
voor mij en waar vind ik hem”, alsook over bijvoorbeeld het
‘afval sorteerpunt’. Ik vertel even goed dingen over winkels
in de buurt, het Wijkgezondheidscentrum, de bibliotheek,
ontmoetingscentra, en zelfs over het bestaan en het principe
van de Kringwinkels. Daarnaast ben ik een grote voorstander
om mensen meer samen te brengen. Zo groeide de idee
in samenwerking met de Dienst Ontmoeten en Verbinden
van de Stad Gent om een buurtfeest te organiseren. 333

Hoe kwam je als vrijwilliger bij onze werking terecht?
Wel, toen ik terug thuiskwam, zag ik op een gegeven moment Paula staan aan de Borluut. Paula had zich daar zichtbaar 'geïnstalleerd' en was mensen aan het informeren
over de ruimte die pas later de naam ‘De Zoete Inval’ zou
krijgen: een appartement waar bewoners samen kunnen
komen om elkaar te ontmoeten en deel te nemen aan diverse activiteiten. Ze vertelde me over het reilen en zeilen
van de werking, en ik moet zeggen, het ongelooflijke enthousiasme van Paula maakte me nieuwsgierig en haar enthousiasmerende uitleg over de werking heeft me effectief
over de streep gehaald om deel te nemen aan het initiatief.
Wat doe jij zelf in de werking?
Zelf organiseer ik in De Borluut ‘mini taallessen’. Oorspronkelijk was de idee om een soort voorleesproject te doen met
kinderen, maar al gauw bleek dat verschillende mama’s
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EEN GESPREK
MET VRIJWILLIGER
MAGDA OVER

NIEUW
GENT

MAGDA IS ÉÉN VAN DE VELE VRIJWILLIGERS VAN SAMEN
LEVINGSOPBOUW GENT. Ze helpt het team van Nieuw Gent
bij verschillende activiteiten en is ondertussen begon
nen aan haar vierde jaar van de opleiding tot ‘opgeleide
ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting’.
FRANK ging met haar in gesprek over haar kijk op een
basisvoorziening.

333 We dienden een wijk aan zet aanvraagsubsidie in om
een dergelijk feest te organiseren. Momenteel zijn we in
blijde verwachting van een positief antwoord.
Hoe veraf of dichtbij is de werking aan de Watersportbaan
nog van een echte basisvoorziening voor jou?
De ontmoetingsplek ‘De Zoete Inval’ is een schitterend initia
tief, maar de plek, het appartement zelf, leent er zich niet
echt toe. De ruimte is een beetje te klein en veel buren vinden
de weg er niet naartoe. Het heeft letterlijk en figuurlijk
een hoge drempel. Ik kan dus alleen maar toejuichen dat
ik zie dat jullie ondertussen een samenwerkingsverband
opgestart hebben met vzw Straatwoordenaar die in de
voormalige Kring een tijdelijke invulling opzet. Het is in
elk geval een plek die meer zichtbaar is en ook beter toegankelijk. Het is ook belangrijk om meer samen te werken
met verschillende organisaties die in de wijk actief zijn.
Dit gebeurt momenteel nog een beetje te weinig misschien
maar gelukkig zie ik daar verandering in komen.

Hoe kwam je erbij om te starten met vrijwilligerswerk?
Ik ging regelmatig naar het buurtcentrum van Nieuw Gent.
Zo’n zes jaar geleden werd ik daar aangesproken door Michiel en Karolien van Samenlevingsopbouw Gent met de
vraag of ik niet eens naar de tuintjes wou komen. Ik vroeg
een persoonlijk tuintje aan. Al snel kreeg ik de vraag om
ook eens mee te helpen met de vrijwilligers en zo rolde ik
figuurlijk het vrijwilligerswerk in.

Je geeft heel veel van jezelf in onze werking. Wat krijg je
ervoor terug?
Het ‘taalstimuleringsproject’ dat ik organiseer begint vanuit
voorlezen en samenlezen. Ik kreeg een tip aangereikt via
Paula over een cursus ‘SamenLezen’ georganiseerd door
Vormingplus. Samenlevingsopbouw gaf me de kans om
me hierin te vormen: ik was enorm blij dat zij dit financieel
bekostigden want deze vorming bleek perfect aan te sluiten
bij wat ik al aan het doen was met mijn Taalgroepje. De
opgedane kennis vertaal ik nu dus ook in mijn taalproject.
Zie je jezelf andere vrijwilligers aanspreken om zich in te
zetten voor onze werking?
Uiteraard, waarom niet. Het is leuk te vertoeven in een
warm nest waar je aangesproken wordt op positieve dingen
in plaats van de dagelijkse polarisatie en negativiteit te
moeten ondergaan. Dus een oproep aan iedereen, neem
deel aan de activiteiten, vormingen van Samenlevings
opbouw en zet zelf in op datgene waar je goed in bent! 
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