
Buitengewone kaffie in Gentbrugge

Op vrijdag 8 september 2017 zwaait vzw Kaffie is Kaffie haar deuren open. Dit
buitengewoon koffiehuis is een nieuwe ontmoetingsplek in Buurtcentrum
Gentbrugge, vlakbij het Keizerpark. Iedereen kan er terecht voor een goede kop
'kaffie' of een (h)eerlijke lunch, mee verzorgd door mensen met een beperking. Met
de steun van de Stad Gent wil de vzw ook een forum bieden voor allerhande
activiteiten uit de buurt.

Iedereen thuis

Kaffie is Kaffie is niet zomaar een nieuwe koffietent maar een plaats voor iedereen. Een
fijne en warme plek om aan de praat te raken bij een koffie of frisse pint of om er met je
buur Nederlands te oefenen. Waar bezoekers in de zetel kunnen verpozen met de krant
of waar ze kunnen genieten van een gebakje, terwijl hun kinderen zich uitleven in de
speel- en leeshoek.



(H)eerlijke hap, sociale slurp

Uitbaatsters Lien De Meersseman en Lies Plancke geloven in het principe ‘betaal wat je
wil’. Op de kaart staan twee tarieven. Je kiest daarbij wat je kunt betalen. Door het
(hogere) steuntarief te geven, is een lunch aan een lager tarief mogelijk voor mensen die
minder geld te besteden hebben. Eén keer per week is er ook lunch voorzien aan een
sociaal tarief. Op die manier wil Kaffie is Kaffie iedereen laten meeproeven van deze
ontmoetingsplek in de buurt.

Ruimte voor beperking

Lies en Lien hebben jarenlang mensen met een beperking begeleid in werkateliers en
kiezen resoluut voor een koffiehuis met een kleine sociale werkplaats. Ze voorzien
daarom deeltaken voor mensen met een beperking, ondersteund door jobcoaches. Dat
gaat van boodschappen doen, over soep bereiden tot de afwas doen.

'Werk op maat geeft mensen met een beperking de kans om deel uit te maken van
ons dagelijkse leven. Daar worden zij, maar ongetwijfeld ook wij allemaal blijer
van.'

— Lies Plancke, uitbaatster

Gentbrugge boven

Dit nieuwe koffiehuis reikt de hand naar andere organisaties uit de buurt, zoals
Inloophuis Dementie, Buurtwerk Gentbrugge en Gentbrugge Feest. Het wil letterlijk en
figuurlijk ruimte geven aan initiatieven van buurtbewoners. Kaffie is Kaffie wil meer zijn
dan enkel koffie slurpen om de hoek.

'We hopen dat het een magneet wordt voor creatief geweld, waar ideeën uit de
buurt een uitweg vinden. Het is onze bedoeling aan een mooie en warme plaats te
bouwen, met en voor de mensen in Gentbrugge.

— Lien De Meersseman



Een begeleidingsgroep bestaande uit buurtbewoners, lokale verenigingen, buurtwerk en
inhoudelijke experten, voorgezeten door de Dienst Ontmoeten en Verbinden, zoekt actief
mee hoe Kaffie is Kaffie de verankering in de buurt kan waarmaken. De expertise van de
leden zoals buurtdienst 't Oud Postje, Toontje, de moskee, Bewonersgroep Gentbrugge
Feest en de Gezinsbond draagt hiertoe bij. Daarnaast blijft Buurtcentrum Gentbrugge een
uitvalsbasis waar bewonersgroepen en buurtorganisaties hun ding kunnen doen. Meer
nog, zij kunnen vanaf nu meegenieten van de geslaagde makeover die de infrastructuur
dankzij Kaffie is Kaffie onderging.

Buurtontmoetingsplaats in buurtbeheer

Met het koffiehuis Kaffie is Kaffie zet Buurtcentrum Gentbrugge een nieuwe stap naar
Buurtbeheer. Buurtbeheer betekent dat buurtbewoners, bewonersgroepen en lokale
verenigingen voor hun open activiteiten en werking tijdelijk of permanent beschikking
krijgen over een (deel van een) stedelijk gebouw. Op die manier verlaagt de drempel
voor buurtbewoners en bruist het buurtcentrum op alle momenten van de week.

'Kaffie is Kaffie is een uniek experiment. Het kadert in de doelstelling om in de
buurtcentra meer buurtbeheer te realiseren. Het buurtcentrum is er dan niet enkel
vóór de buurt, maar ook dóór de buurt. Buurtbeheer maakt de binding met de wijk
sterker, zorgt voor een intensief gebruik en gevarieerd aanbod op maat. Eerder dit
jaar werden volgens dezelfde filosofie buurtsecretariaten geopend in drie
buurtcentra, vrij toegankelijk voor bewonersgroepen en buurtorganisaties.'

— Resul Tapmaz, schepen van Welzijn en Gelijke kansen

Openingsfeest

Op vrijdag 8 september 2017 start het grote openingsfeest om 15.30 uur. Er is
kindergrime, jongelui (van hart) kunnen raamtekenen en er zijn vanaf 18 uur worstjes
(ook veggie) op de grill. Om 19 uur opent Resul Tapmaz, schepen van Welzijn, Gelijke
Kansen, Gezondheid en Sport officieel Kaffie is Kaffie. Verder zijn er nog speciale
optredens en zorgen straattheatermakers Luc en Luc voor vertier. De avond sluit
feestelijk af met de plaatjes van Studio 33 45.

Praktisch

Openingsuren: dinsdag 8.30- 17 uur, woensdag: 10-19 uur, donderdag 8.30-17 uur en
vrijdag 10-22 uur.
Activiteiten: elk eerste weekend van de maand is er een activiteit voor de buurtbewoners,
te volgen in Uit in je buurt Gentbrugge.



OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.

Informatie
Kaffie is Kaffie, gsm 0474 66 04 83, e-mail info@kaffieiskaffie.be
Kristel De Maeseneire, Dienst Ontmoeten en Verbinden, tel. 09 266 55 50, e-
mail ontmoeten.verbinden@stad.gent of kristel.demaeseneire@stad.gent 

Bevoegd

De heer Resul Tapmaz
Schepen van Welzijn, Gelijke kansen,
Gezondheid en Sport, stadhuis, Botermarkt
1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 26, e-mail:
schepen.tapmaz@stad.gent
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