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Expo in Baudelokapel over dakloze en vergeten
Gentenaars tijdens lockdown

In de Baudelokapel, kant Bibliotheekstraat, loopt van 17 juli tot en met 26 juli

2020 de tentoonstelling 'Honey, I'm Home'. De expo vertelt de verhalen van

thuisloze en vergeten mensen tijdens de lockdown, en is elke dag van 15 tot 22 uur

te bezoeken.

Schrijfsters Jo Verhenne en Barbara Callewaert brengen in de Baudelokapel verhalen die ze

sprokkelden met hulp van de Stad Gent. Verhalen van en over mensen voor wie de lockdown

een aartsmoeilijke periode was.

'Een mooi initiatief en nodig om de problemen van deze kwetsbare doelgroep
op de agenda te blijven zetten en het vaak onzichtbare werk van vele sociaal
werkers tijdens corona zichtbaar te maken.'
— Elke Decruynaere, schepen van Outreachend Werken
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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 261.000 inwoners en 78.400 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. Meer info via www.stad.gent.

In opdracht van het Vermeylenfonds gingen de schrijfsters op pad of spraken ze met

straathoekwerkers, schoolspotters en buurtstewards. Straathoekwerkers van de Stad Gent gaan

bijvoorbeeld geregeld ‘s nachts op pad op zoek naar mensen die noodgedwongen buiten slapen.

Zij worden toegeleid naar opvang of zorg. Foto's van die 'nachtpatrouilles' zijn bijzonder

confronterend en houden de toeschouwer een spiegel voor.

'Uiteindelijk blijft iemand die op straat leeft, corona of niet, in de shit hé. Je
moet de hele tijd proberen aan de kost te komen, altijd een slaapplaats
zoeken.'
— Rudy, 66 jaar

'Mijn leven is altijd chaos geweest, maar nu is het voor iedereen zo en valt het
minder op, dus da’s wel nice. Allee, ik woon wel in de nachtopvang en zo.'
— Afrika, 23 jaar

De tentoonstelling 'Honey, I'm Home' is het resultaat van een samenwerking tussen het Gentse

bedrijf 'Wat met de koekjes?' , het Vermeylenfonds en de Stad Gent.
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