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Nieuw jeugdhuis 'De Zuidpool' opent deuren
aan de Zuid

Na een oproep van de Stad Gent opent Habbekrats op woensdag 24 februari 2021

het nieuwe jeugdhuis 'De Zuidpool', in een voormalig winkelpand in de

Tweebruggenstraat 1. Jeugdwerkers zullen er drie dagen per week activiteiten

organiseren. De Stad Gent ondersteunt het initiatief met een jaarlijks bedrag van

27.000 euro.
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De jongeren die vaak samenkomen aan de Zuid vragen al langer om een eigen plek. Eerder

beschikten ze over een lokaaltje in de voormalige bibliotheek, maar omdat het pand wordt

omgebouwd tot stadskantoor, moesten ze daar weg. Daarop lanceerde een 30-tal jongeren een

petitie om een jeugdhuis op te richten. In een mum van tijd verzamelden de jongeren 500

handtekeningen.

De Stad Gent lanceerde een open oproep, en vzw Habbekrats toonde zich bereid om de

oprichting van het jeugdhuis te coördineren. Habbekrats vond een voormalig winkelpand niet

ver van het Capitool, in de Tweebruggenstraat 1. De jongeren zullen er drie dagen per week

coronaproof activiteiten organiseren, van muziekprojecten tot sport en spel en

huistaakbegeleiding. Het pand zal ook andere jeugdwerkingen onderdak bieden, zoals vzw

Jong.

Al bijna 200 jaar is de Zuid één grote ontmoetingsplaats. Vandaag is het een
hotspot voor jongeren, scholieren, skaters. Maar wat ontbreekt, is een echte
plek waar jongeren thuis kunnen komen en zichzelf kunnen zijn. Ik ben blij dat
we die noodkreet van jongeren nu samen met Habbekrats kunnen
beantwoorden met jeugdhuis De Zuidpool. Een koude naam voor een warme
plek.
— Elke Decruynaere, schepen van Jeugd
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De Stad Gent ondersteunt Habbekrats met een jaarlijks bedrag van 27.000 euro om het

jeugdhuis te bemannen en te runnen. De Stad Gent komt ook tussen in de maandelijkse

huurkost, en de stedelijke partners vzw Jong en vzw Jong Gent in Actie zullen samenwerken

met de Zuidpool om zoveel mogelijk jongeren te bereiken en activiteiten te organiseren.

Stel je De Zuidpool voor als een, warm, wonderlijk, huis waarin alle kinderen
passen. In het huis zijn kleurrijke kamers maar ook een zeer grote tuin, het
Zuidpark. In elke kamer kan er worden gespeeld of gerust. Je leert er dat je
veerkracht hebt en daardoor sterker bent dan je denkt. En pas als je er
helemaal klaar voor bent, en je voelt dat je gelukkig bent, mag je het huis en
de tuin verlaten…
— Chris Van Lysebetten, coördinator Habbekrats vzw

De Zuidpool zal drie dagen per week open zijn, 18 uur per week: woensdag van 12 tot 19 uur,

donderdag van 15.30 tot 21 uur, vrijdag van 15.30 tot 21 uur. De Zuidpool houdt zich

vanzelfsprekend aan de geldende coronarichtlijnen. Er wordt voorrang gegeven aan de werking

buiten, in het Koning Albert I-park.

Contact

Sofie Rédelé, kabinet schepen Decruynaere, gsm 0473 54 13 45, e-

mail sofie.redele@stad.gent

Bevoegd

Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid, Outreachend Werk en Jeugd, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, e-mail schepen.decruynaere@stad.gent
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