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Aanloophuis Poco Loco in Nieuw Gent opent
de deuren
In de wijk Nieuw Gent opent op woensdag 1 mei 2019 het aanloophuis Poco Loco.

Het is een nieuwe ontmoetingsplek voor mensen met psychische problemen. Een

plek waar men andere mensen leert kennen, in een ontspannen sfeer een babbel

kan doen en waar men kan deelnemen aan verschillende activiteiten.

De Stad Gent en Woningent willen van Nieuw Gent via het stadsvernieuwingsproject 'Nieuw

Gent Vernieuwt' opnieuw een levendige wijk maken waar het aangenaam wonen en leven is. Zo

worden woontorens vervangen door nieuwe sociale woningen. Omdat het in dit

stadsvernieuwingsproject niet enkel over stenen maar ook over mensen gaat, zet de Stad Gent in

op de ondersteuning van mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Vanuit sociale regie (Dienst Welzijn en Gelijke kansen) werd dan ook beslist om een

samenwerking met Poco Loco op poten te zetten. Poco Loco is een organisatie voor en door

mensen die om een of andere reden hun weg niet altijd vinden. Iedereen is welkom om langs te

komen, mee te koken of deel te nemen aan de activiteiten. Voor de wijk Nieuw Gent is mobiel

werker Jan Dendas het aanspreekpunt, zowel voor bewoners als voor de organisaties actief in de

wijk.

'Met het aanloophuis in de Francisco Ferrerlaan heeft Stad Gent zeer goede
ervaringen. Daarom investeert Stad Gent in een tweede aanloophuis in Nieuw
Gent, waar psychische kwetsbaarheid een problematiek is die sterk speelt.
Poco Loco vormt een pleisterplaats, en gaat creatief en op maat aan de slag
met bezoekers. De werking wordt ook zeer goed ingebed in de buurt.'
— Astrid De Bruycker, schepen van Welzijn

'We werken participatief en krachtgericht. Iedereen heeft zo wel zijn
eigenaardigheden, wat in de praktijk betekent dat we voor iedereen
toegankelijk willen zijn. Ook vrienden, familie, kinderen, geïnteresseerden,
vrijwilligers en buren zijn altijd welkom.' 
— Jan Dendas, mobiel werker Poco Loco
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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.

Contact

Laurens Teerlinck, woordvoerder kabinet schepen Astrid De Bruycker en schepen Rudy

Coddens, gsm 0484 68 12 59, e-mail laurens.teerlinck@stad.gent

Lien Baes, Dienst Welzijn en Gelijke kansen, tel 09 267 03 00, e-mail lien.baes@stad.gent

Jan Dendas, Aanloophuis Poco Loco, gsm 0490 44 59 08, e-mail janpocoloco@gmail.com

Bevoegd

Astrid De Bruycker
Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar groen, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail astrid.debruycker@stad.gent

Rudy Coddens
Schepen van Sociaal Beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en Financiën,
stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.coddens@stad.gent
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