
Buurtontmoetingsplaats 'De Blijde Inkom' in
Rooigem geopend

Op woensdag 25 april 2018 gaat in Buurtcentrum Rooigem buurtcafé 'De Blijde
Inkom' feestelijk van start. Via deze buurtontmoetingsplaats willen Beschut Wonen
Hand in Hand en Buurtwerk Rooigem buren ertoe aanzetten om meer zorg voor
elkaar op te nemen.

Iedereen thuis in het buurtcentrum

De ontmoetingsactiviteiten van Buurtwerk Rooigem zijn er voor iedereen. Om dit aanbod
zo ruim en divers mogelijk te maken, gaat het buurtwerk samenwerkingen aan met
buurtorganisaties. De uitdaging: een toegankelijk en gevarieerd aanbod van open
ontmoeting, buurtactiviteiten en -initiatieven ontwikkelen voor alle buurtbewoners.



Beschut Wonen Hand in Hand is één van de buurtpartners. Elke woensdag- en
donderdagnamiddag organiseren zij een onthaalactiviteit in Buurtcentrum Rooigem. Niet
alleen hun bewoners met een psycho-sociale kwetsbaarheid kunnen er terecht. Alle
andere buurtbewoners uit de Rooigemwijk zijn eveneens welkom. Ook de
ontmoetingsnamiddag op dinsdag van Bewonersgroep De Kluts is voor iedereen
toegankelijk. Door deel te nemen aan elkaars activiteiten wordt een mix van
buurtbewoners in een huiselijke en ongedwongen sfeer samengebracht. Zo ontstaan
ontmoetingen tussen mensen die elkaar vanuit hun anders-zijn waarderen, respecteren
en verbinden.

Buurtontmoetingsplaats in buurtbeheer

Samen met Beschut Wonen Hand in Hand zet Buurtwerk Rooigem een nieuwe stap naar
buurtbeheer. Buurtbeheer betekent dat buurtbewoners, bewonersgroepen en lokale
verenigingen voor hun open activiteiten en werking tijdelijk of permanent kunnen
beschikken 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. De Stad
engageert zo ook partners om samen met de buurtwerkers initiatieven op te zetten voor
de buurt. En dat maakt het gevoel van een buurtcentrum vóór maar ook dóór de buurt
sterker.

'In steeds meer buurthuizen starten we met buurtbeheer: het buurtcentrum is
daarbij niet langer enkel voor de buurt, maar wordt door de buurt ingevuld. In
Gentbrugge, Rabot, Sluizeken en de Macharius wijk zijn al initiatieven opgestart.
In Rooigem willen we via beheer door buurtorganisaties zowel het buurtgevoel
versterken als werk maken van beter toegankelijke geestelijke gezondheidszorg in
de wijk.'

— Resul Tapmaz, schepen van Welzijn, Gelijke Kansen, Gezondheid en Sport

Openingsfeest

Op woensdag 25 april 2018 gaat de feestelijke opening van buurtcafé De Blijde Inkom
om 18 uur van start met een receptie. Resul Tapmaz, schepen van Welzijn, Gelijke
Kansen, Gezondheid en Sport en Peter Dierinck, psycholoog bij Ipso, heten alle
bezoekers welkom. De avond wordt afgesloten om 20 uur.
Locatie: Buurtcentrum Rooigem, Linnenstraat 27, 9000 Gent.

Informatie
Dienst Ontmoeten en Verbinden, tel. 09 266 55 50, e-
mail ontmoeten.verbinden@stad.gent
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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.
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