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Buurtorganisaties Nieuw Gent verenigd in
groeiplek De Serre

De Serre in Nieuw Gent heeft vandaag, op woensdag 29 september 2021, de
deuren geopend. In die groeiplek voor de buurt bundelen verschillende sociale
organisaties en de Stad Gent de krachten om op een laagdrempelige manier te
werken aan ontmoeting, zelfontplooiing en een traject naar werk of opleiding.

Initiatieven voor de buurt

In de Serre vinden vijf buurtorganisaties uit Nieuw Gent een nieuwe thuis: Koffiebar Bij Pino
(uitgebaat door KAA Gent Foundation), klus- en fietsatelier Bij Pino (Samenlevingsopbouw
Gent), aanloophuis Poco Loco, de Zuidpoort (Vereniging waar armen het woord nemen) en
Campus Atelier. Samen met de Stad Gent bieden ze een plek waar buurtbewoners kunnen
samenkomen, deelnemen aan activiteiten, klussen en van daaruit begeleid kunnen worden
richting werk of een opleiding.

Het stadsvernieuwingsproject Nieuw Gent Vernieuwt gaat niet alleen over
stenen, we willen ook het cement tussen de mensen versterken. Daarom
geven we vijf buurtorganisaties een stek in De Serre waar heel wat
buurtgerichte initiatieven zullen groeien en bloeien.
— Mathias De Clercq, burgemeester

Opmerkelijke verbouwing
De Serre bevindt zich op het Rerum Novarumplein in het gebouw van de voormalige parochiale
kring. De tijdelijke invulling blijft al minstens 3 jaar bestaan. Campus Atelier beheert het
gebouw en gaf het samen met andere organisaties en vrijwilligers uit de buurt een opmerkelijke
facelift. Zo kregen de ramen van de gesloopte woontoren Saturnus een nieuwe bestemming als
tussenwand. Muren werden uitgebroken om openheid te creëren, oude lambriseringen
vervangen door witte muren, en in de tuin bouwde een buurtbewoner met recupmateriaal een
grote plantenkas. De komende maanden krijgt het gebouw verder vorm.

De Serre is een laagdrempelige ontmoetingsplek van, voor en door de buurt.
De afgelopen maanden zagen we hoe belangrijk de inzet van buurtbewoners
en vrijwilligers was bij de verbouwing van stoffige plek naar open en lichtrijke
ruimte. De Serre zal echter nooit af zijn, het project zal verder groeien dankzij
de creativiteit en talenten van de buurtbewoners die er ontkiemen.
— Astrid De Bruycker, schepen van Participatie

Stappen richting werk

Een mobiele arbeidsbegeleider van de Stad zal zorgen voor begeleiding van buurtbewoners die
stappen richting werk willen zetten. Allerlei activiteiten die buurtbewoners vooruit helpen,
krijgen in De Serre een plaats. Zo wordt de opstart van een klusdienst aan huis onderzocht,
waarbij medewerkers vaardigheden bijleren en tegelijk buurtbewoners helpen. Niet alleen het
gebouw, ook het project zelf zal dus nog verder groeien.

In De Serre gaan we met buurtbewoners samen op pad richting werk of
opleiding. Een tocht op het tempo van wie hier langskomt, ambitieus en toch
ongedwongen.
— Bram Van Braeckevelt, schepen van Werk

De Stad Gent investeert zo'n 500.000 euro per jaar in De Serre en de werking van de partners.
De inrichting van het gebouw werd gefinancierd vanuit het Vlaamse Grootstedenbeleid met zo'n
161.000 euro.

Meer informatie over de buurtorganisaties in De Serre

Meer informatie over stadsvernieuwingsproject Nieuw Gent Vernieuwt
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