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1. Inleiding
Nieuw leven in de buurt

“De stad maken begint bij de
buurt.” (1)

Sinds 2015 is er nieuw leven in de
pastorij en de tuin op het Heilig
Hartplein, het kloppend hart van de
Dampoort(2). Een groep gedreven
buurtbewoners en enkele lokale
organisaties verenigen zich om deze
plek een nieuwe impuls te geven.
Het ontstaan van de vzw Pastory
(verder: de Pastory) kaderde in een
signaal van buurtbewoners dat er een
gebrek was aan een centrale plek voor
ontmoeting in de wijk. Met de
tijdelijke invullingen is gebleken dat
het gebouw een goede plek is om als
buurtbewoners in eigen beheer te
nemen om elkaar te ontmoeten,
activiteiten op te zetten en initiatieven
te faciliteren. Ons buurtproject kadert
in het leefbaar maken van de wijk,
ondersteund door de stad en gestuurd
door de buurt. Onze aanpak past

volledig in het participatie-idee van de
stad(3).
In de voorbije jaren is de Pastory ook
gegroeid als vzw maar ook als
buurtinitiatief en kunnen we
vaststellen dat de Pastory werkt,
erkend wordt en een rol vervult in
onze wijk. En geloof ons, er liggen
nog veel plannen in het verschiet. Dit
verhaal van een bijzondere plek
midden in de Dampoortwijk is nog
niet uitverteld.
Dit document vertelt wie en wat de
Pastory is. Het geeft een inkijk in
onze visie, onze werking en onze
toekomstplannen. We willen ook
illustreren wat er allemaal dankzij vele
vrijwilligers gebeurt in onze Pastory.
Zonder hen geen Pastory.

2. Missie
Ons huis in het midden van de wijk

“Ik heb mijn buurt pas echt leren
kennen via de Pastory. Ik woon
hier al 35 jaar.”
(Staf, 67 jaar, buurtbewoner)

De Dampoort beweegt. In de aanloop
naar het stadsvernieuwingsproject
Dampoort Sint-Amandsberg(4) zetten
tal van verenigingen en bewoners zich
in om de Dampoortwijk nieuw leven
in te blazen. Door lokale verenigingen
en buurtinitiatieven(5) en verschillende
straatcomités, maar ook via
stadsdiensten en -initiatieven(6) wordt
hard getimmerd aan een bruisendere
Dampoort. De Pastory wil de site aan
het Heilig Hartplein laten opleven als
een centraal ijkpunt in de wijk. De
tuin inrichten als een groen rustpunt
en speelplek in de stenen omgeving.
Wijkbewoners, verenigingen,
creatievelingen een plek bieden voor
diverse initiatieven.
De Pastory wil een katalysator van
verbinding zijn in onze wijk.
Een plaats waar noden van
buurtbewoners worden opgepikt en
waar de buurt zelf in eigen beheer het
antwoord zoekt en realiseert. Een
plaats van ontmoeten, waar het
onbekende toch bemind kan worden.
De Pastory wil eveneens een
draaischijf zijn voor de vele
buurtorganisaties actief in onze wijk.
Een plek die zij kunnen gebruiken,

waar buurtinitiatieven en
straatcomités elkaar ontmoeten en
elkaar inspireren.
De Pastory wil de betrokkenheid en
de verbondenheid van de bewoners in
onze wijk versterken. Het accent van
onze werking ligt dan ook op
faciliteren. Het van onderuit
initiatieven ondersteunen en
verbinden in onze dichtbevolkte wijk
met extra aandacht voor het
eigenaarschap van de gebruikers. De
Pastory is een bottom-up-organisatie
die op maat van de buurtbewoners en
organisaties werkt, op een flexibele
manier en laagdrempelig is in toegang
en gebruik.
Er is ook ruimte in de Pastory voor
de creativiteit in onze wijk. Artistieke
ideeën krijgen er onderdak, een
vrijplaats. Ook sociale en geestelijke
creativiteit kunnen floreren bij ons.
De Pastory streeft ernaar de living
en de “nof” te worden van onze
wijk, ook voor de kwetsbare
bewoners. Zowel de tuin als het
gebouw zelf bepalen de werking van
onze vzw en maakt onze diverse en
laagdrempelige werking mogelijk.

De stad Gent ziet het Heilig
Hartplein als het kloppende hart
van de Dampoortwijk(7). Door
onze ligging op het plein en onze
werking is de Pastory al één van
de kamers van dat hart.

3. Visie
Wij, de Pastory

“Wat ik hier fantastisch vind: Je
komt hier en het is van doe maar.”
(Francis, 49 jaar, buurtbewoner)

“ De Pastory is belangrijk voor mij
omdat het een netwerk is. Je komt
dan later op straat ook mensen
tegen die je hier leerde kennen.”
(Klara, 59 jaar, buurtbewoner)

De Pastory draagt zorg voor het
buurtpatrimonium. Als site heeft het
gebouw zeker zijn waarde op het
Heilig Hartplein. Deze plek speelde
vroeger een onmiskenbare rol in de
wijkgeschiedenis en is daarom bij
sommige buren verweven met hun
persoonlijke leven. De centrale
ligging op het Heilig Hartplein maakt
deze plaats voor vele buurtbewoners
herkenbaar en goed bereikbaar.
In onze dichtbevolkte wijk is ieder
stukje groen meer dan welkom. De
pastorietuin is een oase van rust en
groen – pal in het hart van onze wijk.
We zien deze tuin als de “nof” van
onze buurt, waar het groen verzorgd
wordt door buurtbewoners en de
tuinlozen hun hart kunnen ophalen.
De Pastory zet in op actief
burgerschap en persoonlijk
engagement in de Dampoortwijk. We
maken samen met de bezoekers en de
deelnemers aan de initiatieven in de
Pastory het verhaal van de wijk. Als
organisatie kiezen we voor
buurtbeheer, van onderuit faciliteren
vanuit een vertrouwen en met een
ondersteuning op maat.
In de loop van de voorbije jaren zet
de Pastory sterk in op onze rol als
verbindende actor tussen bestaande

initiatieven (straatgroepen,
verenigingen, bewonersorganisaties,
cohousingprojecten, professionals uit
het sociaal werk…) door ruimte en
ontmoeting te faciliteren en door hen
zelf actief te laten meedraaien in de
Pastory.
Onze blik is naar onze wijk gericht.
We gaan actief om met de buurt,
buurtinitiatieven en
wijkontwikkelingen. We zijn aanwezig
op buurtvergaderingen (zoals bv. de
ouderraad van de basisschool De
Krekel) en onderhouden een goed
contact met buurtorganisaties, zoals
vzw Sivi en het buurtwerk Bernadette
Dampoort. We hebben een actieve
rol in het participatietraject van de
wijk en het Heilig Hartplein.
Bestaande initiatieven leren we
kennen en helpen we mee te
communiceren in de wijk voor
verdere bekendmaking (zoals het
soepcafé, het winterontbijt
georganiseerd door buurtwerk). We
zijn alert voor nieuwe initiatieven en
proberen nieuwe netwerken op te
bouwen zodat we op vele
deelgebieden van de wijk
ondersteunend en versterkend
kunnen zijn.
We werken constructief samen met
verschillende ambtenaren en
stadsdiensten.

De Pastory slaat ook haar creatief
anker uit in onze wijk en biedt
buurtbewoners een plaats waarin ze
hun ding kunnen doen en dit delen
met geïnteresseerden. Zo beschikt de
Pastory over een donkere kamer en
worden er muziekavonden door Birg
georganiseerd.
Binnen de Pastory wordt er ook
aandacht besteed aan duurzaamheid.
We hebben dan ook oog voor korteketen-economie en deelinitiatieven.
Delen is niet alleen duurzaam maar
past ook volledig in ons doel om
buurtbewoners met elkaar te
verbinden.
Zo openen we onze deuren voor
deelauto-organisaties: maandelijks
heeft het autodeelplatform Dégage
haar infomoment in onze Pastory.
Er is ook een voedselteam actief.

4. Strategie
Onze (t)huis en tuin

“Voor mij is dit mijn tweede
thuis.”
(Dominiek, 55 jaar, buurtbewoner)

“Een van de eerste dingen die mij
opviel aan de Pastory, licht
confronterend ook, is dat je alles
een beetje vanuit je eigen mag
doen. Bijvoorbeeld: het versieren
voor Kerst. Dat is van: hier is het
materiaal, doe maar. Niemand die
zegt of het goed of slecht is. Ik
vond dat in eerste instantie wel
moeilijk maar ook heel leerrijk
voor mezelf. En dat komt hier
eigenlijk in alles terug. Die vrijheid
en dingen samen doen. Dat gevoel
van dat je mag zijn wie je bent.
Voor mij straalt de Pastory dat
enorm uit.“
(Klaartje, 46 jaar, buurtbewoner)

De Pastory streeft naar een brede
werking en laagdrempeligheid. Dit is
zeer ambitieus en ligt niet binnen
handbereik. Maar we hebben hiervoor
een bijzondere partner in crime: het
gebouw en de tuin. De werking van
de Pastory is letterlijk ter plaatse
ontstaan, in symbiose met het
gebouw en de tuin. We ervaren het
gebouw als onze methodologie.
Het huiselijke en informele karakter
van het gebouw helpt ons bepaalde
drempels te verlagen. Er zijn geen
anonieme ruimtes. Zo heeft onze
keuken al een kookploeg, ons salon
een leesclub en wordt de tuin af en
toe onder handen genomen door de
vrijwilligers van ons tuinteam.
Die herkenbare huiselijkheid zorgt
voor een gemoedelijke sfeer waarin
onze bezoekers en gebruikers echt
hun eigen ding kunnen doen en hun
eigenaarschap kunnen opnemen.
Huiselijkheid als bewuste keuze om
mensen zich goed te laten voelen en
te laten functioneren in een bepaalde
omgeving, bewijst in andere gebieden
(bijvoorbeeld in de woonzorgcentra)
haar nut. Voor kwetsbare mensen
maken informele
ontmoetingsplaatsen het verschil
tussen eenzaamheid en
verbondenheid zo stelt een

onderzoek door het Centre for
Research on Environmental and
Social Change (CRESC) van de
Universiteit Antwerpen. We beamen
dit ten volle. We zien kwetsbare
mensen iets breder dan de louter
economische invulling van dit begrip.
Kwetsbare mensen zijn voor ons
diegenen die door de mazen van het
sociaal weefsel vallen, dat kan door
(kans)armoede zijn, maar
eenzaamheid kan er ook voor zorgen
dat iemand moeilijker deelneemt
in je buurt.
Die huiselijkheid trekt de Pastory
door in haar werking. Er is geen
keurslijf van procedures en in te
vullen formulieren. Dit betekent niet
dat er geen afspraken worden
gemaakt of regels zijn. Die zijn er wel.
Deze zijn alleen flexibel. We hechten
er veel belang aan om voor iedere
gebruiker de beste omstandigheden te
faciliteren waarbinnen deze persoon
of groep zijn activiteit kan uitvoeren:
het zogenaamde kwartiermaken.
Dit vertaalt zich in de praktijk dat wij
voor sommige activiteiten veel
ondersteuning bieden en voor andere
gewoon de deuren van het gebouw
openen.

Het jaarlijks Halloweenfeest is hier
een mooi voorbeeld van. Ieder jaar
wordt dit door een groep kwetsbare
buurtbewoners georganiseerd voor
een divers publiek. Onze ervaring met
kwartiermaken zorgt ervoor dat die
mensen initiatief kunnen nemen en de
touwtjes in handen hebben in een
fijne omgeving. Ze worden gepast
ondersteund en krijgen ook de kans
om het effectief in eigen beheer uit te
voeren.
Doordat het gebouw zo intuïtief is,
kan de Pastory zich zo organiseren
dat de buurtbewoners gedeeld
eigenaarschap krijgen over het pand.
De kerngroep faciliteert (zorgt voor
basisvoorzieningen, netheid en
veiligheid) de ruimtes en organiseert
ontmoetingen om bewoners een kans
te geven eigen initiatieven op te
zetten. Bewoners krijgen
verantwoordelijkheden en vertrouwen
vanuit de kerngroep. Op die manier
ontstaat betrokkenheid en loyaliteit en
zien we dat de groep van betrokkenen
steeds groter wordt. Er zijn zo
verschillende groepen ontstaan die
een rol in de Pastory opnemen zoals
de tuingroep, de kookploeg, het
barteam, enzovoorts.

Het gebouw zorgt er ook voor dat
verschillende activiteiten terzelfdertijd
kunnen plaatsvinden. Vanuit de
vaststelling dat er heel wat culturele,
fysieke, mentale barrières zijn in de
wijk, proberen we verschillende
bewonersgroepen op elkaars spoor te
brengen. Terwijl de uitleendienst
open is, bespreekt de leesclub in het
salon hun laatste boek. Deze twee
initiatieven ontmoeten elkaar in ons
gebouw. Dit creëert een contact
tussen verschillende groepen die
elkaar anders niet zouden ontmoeten.
Het gebouw is ook geschikt voor
activiteiten waarvoor elders in de wijk
geen ruimte is. Het gebouw is
eenvoudig in gebruik en zeer soepel
beschikbaar (op alle momenten van
de dag) door het eigen beheer.
Hierdoor faciliteert de Pastory
wekelijks vergaderingen van
buurtgroepen maar ook professionals
kennen de weg naar de Pastory.
Buurtwerkers, wijkregisseurs,
beleidsmakers, Samenlevingsopbouw,
vzw Jong vinden hier, onder andere,
een plaats om hun werking te
ontplooien.

Vele van onze vaste bezoekers
leerden de Pastory kennen via
activiteiten in onze tuin.
Wanneer we de tuinpoorten
openzetten, merken we dat we ander
bezoek krijgen: mensen die we nog
niet gezien hebben bij andere
initiatieven. De tuin faciliteert een
verbreding van onze werking.
Kinderen die willen spelen in onze
boomhut, brengen hun (groot)ouders
mee, de bomen geven deugddoende
schaduw in de zomer aan
nieuwsgierige buren. Het zomerfeest
in onze tuin, dat we samen met de
Dekenijfeesten organiseren, is dan
ook met stip het kleurrijkste
evenement van het jaar.
Wij weten dat niet iedere activiteit
iedereen kan aanspreken. Diversiteit
en participatie laten zich ook niet
afdwingen. We counteren dit door net
in te zetten op een divers aanbod aan
activiteiten die reiken naar een divers
publiek. Doelgroepgerichte
activiteiten zoals buurtwerk,
jeugdwerk, straathoekwerk zijn niet
de dingen waarop de Pastory zich op
focust.
De wijkorganisaties die zich hiervoor
inzetten vinden zeker een plaats in de
Pastory. Hier spelen wij een

faciliterende rol. Zo houdt vzw Jong
al jaren huiswerkbegeleiding in onze
woonkamer.
Als deelplatform heeft de Pastory een
succesvolle uitleendienst van
werkmateriaal in samenwerking met
vzw Sivi. Zo spelen we een rol in de
lokale deeleconomie.
Het Repaircafé heeft al enkele keren
in de Pastory plaatsgevonden. Verder
organiseert de Pastory ook
workshops, bijvoorbeeld sanitair en
elektriciteit, waar praktische kennis
wordt gedeeld. Zo worden de buren
zelfredzamer in het klussen wat ook
kostenbesparend is. Onze buren die
kwetsbaarder zijn in onze
maatschappij hebben het meeste baat
bij het delen. We zien dat het net deze
groep is die momenteel nog weinig
betrokken is bij deelinitiatieven. Hier
willen we meer op inzetten in de
toekomst.

“De tuin is evenwaardig aan het
huis, als je de tuin wegneemt, dan
sterft de Pastory ook.
Het is hier gemengd en in dit
opzicht is de tuin ook echt
belangrijk, de tuin werkt op dat
gebied nog beter dan de living.”
(Klara, 59 jaar, buurtbewoner)

“Als je hier komt is dat altijd van
dampkap af, zo noem ik dat. Je
weet wel, die rust.”
(Lein, 34 jaar, ex-buurtbewoner)

5. De Pastory vandaag
Het gebouw is onze methodiek

“En de familie kan nog uitgebreid
worden!”
(Marjan, 40 jaar, buurtbewoner)

Het is geen evidentie om een
dergelijke organisatie op de rails te
zetten en te houden. De
verwachtingen liggen soms hoog. Het
zoeken naar een werkbare organisatie,
die visie met volk verbindt, gaat met
ups en downs. We zijn door deze
realiteit gegaan, golven van
enthousiasme afgewisseld met
momenten dat er (te) veel taken op de
schouders rusten van een kleine groep
mensen.
De Pastory heeft toen het
zelfregenererend vermogen gehad om
een eigen hulpactie op touw te zetten.
Onder de noemer Pastory 2.0 zijn
begin 2019 een aantal mensen aan de
slag gegaan met de verbreding van de
draagkracht. Een schakelmoment
voor de Pastory.
Na heel wat intern overleg en
brainstormsessies met buurtbewoners
en gebruikers wordt in augustus 2019
een nieuw bestuur goedgekeurd door
een nieuwe algemene vergadering van
53 man & vrouw sterk. Tijdens die
Pastory 2.0-oefening merken wij dat
er duidelijk nog steeds een noodzaak
is voor de Pastory. We stellen vast dat
als we hulp vragen, er altijd buren
zich willen engageren, meedenken en
de handen uit de mouwen willen
steken. Dit illustreert dat de buurt

echt belang hecht aan het
voortbestaan van de Pastory. De
Pastory zoals zij die kennen en
waaraan zij hebben meegewerkt.
Het voorbije jaar zijn er belangrijke
stappen gezet: de Pastory werd als
vzw verder uitgebouwd, de
maandelijkse Huisraad zag het licht,
het bestuur ondernam een visieoefening onder externe begeleiding.
Om het buurtbeheer zo goed
mogelijk te faciliteren neemt het
bestuur een ondersteunende rol op
met als voornaamste taak ervoor te
zorgen dat de bewoners (de
werkgroepen en vrijwilligers), de
gasten (organisaties/groepen die
activiteiten organiseren binnen de
pastory) en bezoekers hun ding
kunnen doen in de pastorij.
Het bestuur vangt ideeën en
eventuele problemen op via de
brainstormsessies, algemene
vergaderingen, de Huisraad of tijdens
informele gesprekken met
buurtbewoners. Samen zorgen we
ervoor dat initiatieven worden
gefaciliteerd, werkgroepen worden
ondersteund en dat eventuele
problemen worden opgelost.

De Pastory communiceert belangrijke
zaken via de nieuwsbrief, de
facebookpagina en de website.
Voor de dagelijkse werking
organiseert de Pastory een Huisraad,
en dit elke eerste zondag van de
maand. Het doel van de Huisraad is
tweeërlei: ten eerste is het een forum
voor nieuwe ideeën en nieuwe
buurtbewoners die de werking van de
Pastory beter wil leren kennen. Ten
tweede komen problemen in verband
met de dagelijkse werking hier aan
bod. Wat tijdens de Huisraad wordt
opgelost, wordt meegenomen naar
het bestuur. En iedereen is welkom!
Een concreet voorbeeld van hoe onze
Huisraad werkt, is de organisatie van
het sinterklaasfeest van 30 november
2019. Tijdens een Huisraad werd het
idee voorgesteld en de concrete
uitvoering ervan besproken (de
kookploeg beloofde om voor
speculaas te zorgen, de
verantwoordelijke van buurtwerk
voor de mandarijntjes, het drukwerk
en ontwerp van de flyers werden
gegeven aan iemand van de
communicatieploeg, enzovoorts.).

De Pastory is vandaag een
succesverhaal omdat het reële
effecten heeft in de wijk. Voor
mensen die niet automatisch toegang
hebben tot een bestaand netwerk,
biedt de Pastory echt een kans. De
Pastory werkt als een ingang naar een
buurtnetwerk. In tijden van
individualisering en eenzaamheid is
dit balsem op de wonde. Wij cateren
ook niet naar een specifiek profiel. En
we proberen ook in te haken op
bestaande netwerken, bv. mensen
wiens kinderen niet in de buurt naar
school gaan, vallen buiten het
netwerk van de ouders uit deze buurt.
Onze kinderopvang tijdens de
zomermaanden zorgt ervoor dat deze
ouders en hun kinderen een ingang
vinden in het bestaande buurtnetwerk
van jonge ouders.
In de Pastory zijn er initiatieven
ontstaan die nu hun eigen leven
leiden, zoals Birg. Een groep ouders
die ooit de kinderopvang in de
Pastory organiseerden, vormen nu de
organisatie Birg. Birg organiseert in de
Pastory de fel gesmaakte
concertavonden, met speciale
aandacht voor lokaal talent.

Als organisatie zijn we al veel
gegroeid, ons activiteitenaanbod
neemt toe en meer mensen vinden de
weg naar de Pastory, als bezoeker of
als vrijwilliger. Het laatste jaar
merkten we dat nieuwe wijkbewoners
zich bewust in de Pastory
engageerden om zo hun buurt en
buren te leren kennen.
Een bloemlezing van onze activiteiten
het voorbije jaar kan je terugvinden in
hoofdstuk 7.

De Pastory in de toekomst

Wat bieden wij?

De Pastory zou graag verder werken
op dit elan en in onze stek. Onze
methodologie en aanpak zijn inherent
verweven met de pastorij en de tuin.
Wij zijn ervan overtuigd dat we
kunnen groeien als organisatie, ons
nog meer kunnen verankeren in de
wijk.

Wij bieden een buurtinitiatief dat
werkt, met een minimale
ondersteuning van de stad en een
minimale financiële input. We zetten
het goede beheer van deze site verder.
We optimaliseren de werking van het
bestuur en de Huisraad. We willen
ons meer toeleggen op de verbreding
van onze inclusieve werking.
We bieden een geslaagd bottom-up
verhaal, een buurtpatrimonium in eer
hersteld.
De Pastory staat als organisatie nu
sterker dan ooit.
De Pastory is een aanwaaiplek, een
ingang naar een sociaal netwerk in de
buurt waar niet alleen onze
buurtbewoners kunnen van genieten
maar ook de stad.
Wanneer we ons een
langetermijnwerking kunnen
veroorloven, zal dit de deuren
opzetten voor tal van ideeën die
momenteel nog niet aan bod
kwamen of nog geen kans kregen in
onze werking.

6. Voetnoten
(1) Stad Gent, Ambitie en durf voor Gent, Bestuursakkoord 2019 - 2024,
p. 9,
https://stad.gent/sites/default/files/page/documents/Bestuursakkoord%
20Gent%202019-2024.pdf
(2) Stad Gent, Heilig Hartplein, kloppend hart van de Dampoort, s.d.,
https://stad.gent/nl/en-route-stadsvernieuwing-dampoort-en-sintamandsberg/heilig-hartplein-kloppend-hart-van-de-dampoort; Het
Nieuwsblad, Zelfs afgesloten pastorietuin krijgt ‘Gruute Kuis’,
27/03/2015, https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20150326_01601142;
Het Laatste Nieuws, Theater, film en kunst op Pastory feesten,
17/05/2016, https://www.hln.be/in-de-buurt/gent/theater-film-en-kunstop-pastoryfeesten~a7655e11/
(3) Stad Gent, Ambitie en durf voor Gent, Bestuursakkoord 2019 - 2024,
pp. 8-9,
https://stad.gent/sites/default/files/page/documents/Bestuursakkoord%
20Gent%202019-2024.pdf
(4) Stad Gent, Stadsvernieuwing Dampoort Sint Amandsberg, s.d.,
https://stad.gent/stadsvernieuwing-dampoort-sint-amandsberg
(5) zoals Anamma, vzw SIVI, Echo's uit de wijk, Chiro Heilig Hart,
Soepcafé Dampoort, stadscollectief gURBS
(6) zoals Stedelijke Vernieuwing, Buurtwerk Samenlevingsopbouw, Samen
aan zet!

(9) Charlot V., Cobbaut N., De Mets J. et al, Het woonzorgcentrum in de
21ste eeuw: een gezellige woonomgeving, zorg incl. Luisteren naar
bewoners, personeel, directie, experten. Suggesties en illustraties van
vernieuwende initiatieven,
04/2009, http://docs.vlaamsparlement.be/docs/biblio/opendigibib/mon
ografie/2009/205_woonzorgcentrum.pdf; Knack, Detentiehuis moet
drempel tussen gedetineerde en samenleving verlagen, 01/02/2017,
https://www.knack.be/nieuws/belgie/detentiehuis-moet-drempel-tussengedetineerde-en-samenleving-verlagen/article-opinion-809213.html; Van
Audenhove C., Zorg voor kleinschaligheid en huiselijkheid in uw
woonzorgcentrum, 13/11/2019, https://politeia.be/nl/artikels/205391zorg+voor+kleinschaligheid+en+huiselijkheid+in+uw+woonzorgcentrum
(10) Mathys E., Raeymaeckers P., Informele ontmoetingsplekken in de
buurt zorgen voor een structurele verandering, 20/01/2020,
https://sociaal.net/achtergrond/informele-ontmoetingsplekken-in-debuurt/?fbclid=IwAR2__cGaENteDEVU0u46ltnhlctx9dQ60GEWgtd7A6n
RxE7xYFL74cdVo9k
(11) Sociaal Net (Bogaerts N.), Kwartiermakers verleggen grenzen
geestelijke gezondheidszorg
Warme plekken zoeken voor mensen, 10/05/2017,
https://sociaal.net/verhaal/kwartiermakers-verleggen-grenzen/
(12) De huidige raad bestuur bestaat uit acht personen: Adriansens Jeroen,
Cannaerts Gustaaf, Clauw Jolien, Gabriel Bart, Joris Lut, Laperre Joost,
Sanctobin Sven en Van Haesevelde Aldona; (link?).

(7) Stad Gent, Heilig Hartplein, Kloppend hart van de Dampoort, s.d.,
https://stad.gent/nl/en-route-stadsvernieuwing-dampoort-en-sintamandsberg/heilig-hartplein-kloppend-hart-van-de-dampoort

(13) https://www.facebook.com/events/620842585391484/

(8) Stad Gent, Ambitie en durf voor Gent, Bestuursakkoord 2019 - 2024,
p. 8,
https://stad.gent/sites/default/files/page/documents/Bestuursakkoord%
20Gent%202019-2024.pdf

(15) Stad Gent, Ambitie en durf voor Gent, Bestuursakkoord 2019 - 2024,
p. 9,
https://stad.gent/sites/default/files/page/documents/Bestuursakkoord%
20Gent%202019-2024.pdf

(14) Sinterklaasfeest

(16) beleidsnota stad

7. Activiteiten en werkgroepen
Een greep uit het bestaande aanbod. Dit varieert constant naargelang de vraag, de nood en de goesting.
Organisatie
Huisraad: Iedere eerste zondag van de maand is er Huisraad. De
verschillende werkgroepen zijn aanwezig om de dagelijkse werking te
bespreken. Het is ook een forum om nieuwe ideeën in de groep te gooien.
Voor nieuwe buurtbewoners is dit het uitgelezen moment om even kennis
te maken met het reilen en zeilen binnen De Pastory. Iedereen is welkom.
Bestuur: Het bestuur van vzw De Pastory bestaat uit onafhankelijke
bestuurders die maandelijks samenkomen. De bestuurders worden
benoemd door de algemene vergadering. (7 leden)
Algemene Vergadering: De AV komt tweemaal per jaar samen en heeft
momenteel 53 leden.
Het schrijfkabinet: Deze werkgroep verzorgt de communicatie. Website,
sociale media, nieuwsbrief, affiches, folders, …

Intern (permanent)

Salon: Het Salon wil bovenal een ontmoetingsplaats zijn voor de buurt. Je
kan er iets drinken, samen met andere buurtbewoners, met bekende of nog
onbekende gezichten. Het Salon is toegankelijk op iedere vrijdagavond met
iedere keer een andere buurtbewoner achter de bar en tijdens sommige
activiteiten
Keukenploeg: De keukenploeg voorziet maaltijden tijdens verschillende
activiteiten. Daarnaast organiseren ze vaak losse initiatieven zoals ontbijt,
brunch, bbq, potlucks, favoriete gerecht van een bewoner, …
Buurtbureau: Elke vrijdag stellen we De Pastory van 9u tot 17u open als
buurtbureau. Een plek waar iedereen uit de buurt kan komen werken of
studeren.
Tuin: De werkgroep wil de tuin onderhouden en heraanleggen waar nodig.
In samenwerking met andere werkgroepen worden verschillende
activiteiten georganiseerd.
Tekentijd: Laagdrempelig tekenmomentje: we tekenen samen met al wie
goesting en interesse heeft. Ervaring of talent is welkom maar niet vereist.
Muziekproject: Gedurende enkele jaren werd één vast lokaal ter
beschikking gesteld aan een groep muzikanten die dit gebruikten als
repetitieruimte voor verschillende individuele muzikanten, muziekgroepjes
en muziekprojecten vanuit de buurt.
Doka: Op regelmatige tijdstippen komen mensen samen om aan analoge
film- en printontwikkeling te doen.

Winterfeest: Een jaarlijks evenement waar de volledige werking van de
Pastory samenwerkt om de buurt samen te brengen via verschillende
activiteiten.
Zomerfeest: Een jaarlijks evenement waar de volledige werking van de
Pastory samenwerkt om de buurt samen te brengen via verschillende
activiteiten. Tijdens de laatste editie werd samengewerkt met Buurtwerk
Dampoort en de Dekenijfeesten.
Doedagen: Wanneer nodig organiseren we doedagen. Dit kan naar
aanleiding zijn van een activiteit of gewoon omdat het nodig is. De ideale
manier om mensen samen te brengen en de handen uit de mouwen te
steken.
Leeskamer: De leesclub van De Pastory. Onze open leesgroep brengt om
de zes weken op vrijdagavond lezers samen om leeservaringen uit te
wisselen. Zowel voor wie een vaste, hechte leesgroep zoekt of voor wie
slechts af en toe eens een bespreking wil meepikken. Iedereen is welkom,
en iedereen kan een volgend boek voorstellen.
Ruilbibliotheek: Een mogelijkheid om een boek mee te nemen uit de
bibliotheek en je zet er één in de plaats.
Open tuindagen: Enkele buurtbewoners nemen het initiatief om tijdens
de zomermaanden de tuin open te stellen voor gezinnen met kinderen
zodat ze kunnen spelen in een schaduwrijke veilige zone. Soms met kleine
culturele/artistieke invulling (bv. zondagnamiddagconcertjes, stand-up
comedy)

Samenwerking

Uitleendienst: In samenwerking met SIVI opent de Pastory wekelijks de
deuren om gereedschap uit te lenen aan buurtbewoners.
Workshops en atelier: Buurtbewoners met interessante skills of
professionelen demonstreren verschillende bouw- en
afwerkingstechnieken of ambachten. Elektriciteit, isoleren, boren en
vijzen, meubels stofferen ...
Repair Café: Vier maal per jaar bundelen SIVI, Buurtwerk Dampoort en
De Pastory de krachten om de repaircafé’s te organiseren voor de
Dampoortwijk.
Boerenmarkt: Wekelijkse markt met lokale verse hoeveproducten,
rechtstreeks van de producent. Elke woensdagmiddag tussen 11u en 13u.
De Pastory zorgt voor faciliteiten (toiletten, tafels en stoelen, elektriciteit
en water).
Burenmarkt: we geven mensen met kleine zelfstandige handels- of
maak-activiteiten een forum of een kraam. Ambachtslui, knutselaars en
hobby-importeurs kunnen hun waren slijten in een mooi lokaal kader.
Netheidscharter Heilig Hart: vanuit de Pastory ruimt een groep
buurtbewoners op regelmatige basis het bouwblok rond het Heilig
Hartplein op. Materiaal en containers worden in de Pastory gestockeerd.
We nemen ook deel aan de Gentse Gruute Kuis acties.
Echo’s uit de wijk: Met de Pastory als uitvalsbasis voor verschillende
initiatieven werken we regelmatig samen om onze activiteiten een
artiestieke invulling te geven.
Birg: Een muzikaal straf open podium voor locals in de gezellige
huiskamer van De Pastory. Elke tweede donderdag van februari, april,
juni, september en november. Opgericht door een groep buurtbewoners
die zich hebben georganiseerd tot een feitelijke vereniging.
Meespelerij: solidaire kinderopvang vanuit de Pastory: verschillende
werkvormen uitgewerkt met verschillende partners (cokido, Stad Gent,
Refu Interim)

Halloween, voetbal op groot scherm: activiteiten gericht op actieve
inclusie van kwetsbare buurtbewoners, ism Buurtwerking Dampoort,
straathoekwerk, vzw Jong,...
Sinterklaasfeest: Met ondersteuning van Buurtwerk Dampoort
georganiseerd door kinderen van Pastorymedewerkers.
Artistiek Salon: op donderdagavonden werden al verschillende artistieke
experimenten opgestart: enkele keren vond een volwaardig artistiek salon
plaats, andere keren ging het over filmvertoningen of om de literaire
avond ‘slechte voorlezers’. Dit in samenwerking met verschillende
artistieke buurtbewoners
Voedselteam: Voedselteam De Pastory is geboren uit twee teams die
reeds enkele jaren actief zijn: team De Dampoort en team Rozebroeken.
Deze teams hebben de handen in elkaar geslagen en krijgen nu onderdak
bij ons. Wekelijks depot op vrijdag.

