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Nieuwe ontmoetingsplek voor Brugse Poort:
buurthuis De Ooievaar

De Brugse Poort heeft er ontmoetingsplek bij. Op zaterdag 11 juni 2022 opent

buurthuis De Ooievaar de deuren. Het gebouw in het Kokerpark biedt onder meer

onderdak aan een gloednieuw 'dameshuis', een ontmoetingsplek voor alle

vrouwen en moeders uit de Brugse Poort.
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Het gebouw in het Kokerpark nabij de Ooievaarstraat heeft lange tijd dienst gedaan als

polyvalente zaal. Na een grondige renovatie heropent het straks de deuren als een gezellig

buurthuis, met onder meer een zithoek en een kinderhoek. Het wordt een plek waar alle

organisaties uit de buurt activiteiten kunnen organiseren. Buurtwerkers leiden alles in goede

banen.

Het buurthuis is er voor alle organisaties uit de wijk, maar drie organisaties krijgen er al een

vaste stek: lokaal dienstencentrum Ten Hove, Maanobota Collective vzw en het gloednieuwe

Dameshuis De Ooievaar. Met het dameshuis willen buurtbewoonsters Yasmina Baizid en Canan

Unal een ontmoetingsplek creëren voor alle vrouwen uit de buurt. Het project krijgt financiële

steun van de Stad Gent via het wijkbudget.

Alle vrouwen uit de buurt zijn welkom op zaterdagnamiddag om ervaringen uit
te wisselen en hun netwerk te vergroten. Er is koffie, thee en gebak, en een
plek voor de kinderen om te spelen. In de toekomst zijn er ook activiteiten en
workshops. 
— Initiatiefneemsters Yasmina Baizid en Canan Unal

Dat het dameshuis er is gekomen dankzij ons wijkbudget, doet mij veel plezier.
Buurtbewoners komen zelf met ideeën, krijgen steun van de buurt en het
resultaat is formidabel: een gezellige plek met huiskamergevoel waar je graag
komt en terugkomt.
— Astrid De Bruycker, schepen van Participatie en Buurtwerk

Lokaal Dienstencentrum Ten Hove palmt op donderdagnamiddag het buurthuis in om

activiteiten te organiseren voor alle 55-plussers uit de buurt en om voor burenhulp te zorgen.

Maanobota Collective vzw biedt op zondagnamiddag creatieve workshops voor kinderen en

jongeren aan. Die organisatie zet zich in voor een solidaire samenleving en helpt kinderen en

jongeren zelfredzaam te worden.

Dankzij deze grondige renovatie kunnen we de Brugse Poort een nieuw en
gezellig buurthuis geven. Het gebouw ligt midden in het leuke Kokerpark en er
is in de zaal plaats voor veertig personen. Het is een buurthuis om trots op te
zijn.
— Hafsa El-Bazioui, schepen van Facilitair Management

Contact voor de pers

https://participatie.stad.gent/nl-BE/folders/wijkbudget-gent-tijd-voor-jouw-plan-voor-de-wijk/


Daan Nelen, kabinet schepen De Bruycker, gsm 0479 31 22 51, daan.nelen@stad.gent

Wouter Boesman, kabinet schepen El-Bazioui, gsm 0477 63 99 52, e-

mail wouter.boesman@stad.gent

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 schepen.debruycker@stad.gent

Hafsa El-Bazioui
Schepen van Personeel, Jeugd, Facilitair Management en Internationale Solidariteit; stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 40, e-mail schepen.elbazioui@stad.gent
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