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Tulay (Heilig Hartplein)

Valerie (Scheldeoord) 

Klara (Begijnhof) 

Christine (Campo Santo) 

Roger (Heirnisplein) Erna (Rozebroekenpark)

Metin (Kunstenaarstraat) Nuray (Wolterslaan) Hakan (Dendermondsesteenweg)

In de jaren 70 kwam Tulay op haar 18de 
vanuit Turkije naar de Dampoortwijk. 
Ze maakte er kennis met haar buren en met 
hun gewoontes en gebruiken. Na meer dan 
40 jaar voelt ze zich nog altijd prima thuis 
in de wijk.

Valerie woont in de appartementsgebouwen 
in het Scheldeoord. Ze engageert zich om 
de buurt lee�baarder en verdraagzamer te 
maken. Valerie komt ook op voor de jonge-
ren in de buurt.

In de mooie omgeving van het Begijnhof 
helpt Klara jou rust te vinden in je hoofd en 
dat met een korte begeleide meditatie-
oefening. Geniet van de rust en de stilte!

Christine verloor in 2020 haar echtgenoot. 
Bij de rustgevende begraafplaats van 
Campo Santo vindt ze troost en kracht. 
Ondanks haar verdriet blij�t Christine zich 
engageren voor de buurt. Ze doet heel wat 
vrijwilligerswerk en staat altijd klaar om 
anderen te helpen. Haar verhaal gaat over 
samenwerking, liefde en afscheid.

Roger is een actieve tachtiger die al jaren 
in de wijk woont. Hij is zeer geliefd door 
iedereen en draagt veel zorg voor zijn ge-
liefde buurt: elke dag maakt hij het Heirnis-
plein proper. ‘Rogeren’ is dan ook terecht 
een nieuw werkwoord in de Dampoortwijk.

Erna is een kunstminnende vrouw die al 
jarenlang in de Kunstenaarstraat woont.
Ze voelt zich goed thuis in de buurt en 
engageert zich voor allerlei projecten. 
Maar Erna komt pas echt tot rust tijdens 
haar wekelijkse wandelingen in de Rozen-
broeken. 

Metin is een 61-jarige kunstenaar en een 
trotse familieman. Fier vertelt hij over zijn 
concerten, zijn lessen langhals-luit, zijn 
leerlingen en zijn gezin. Maar ook over 
de hindernissen die hij tijdens zijn leven 
moest nemen.

Nuray ontdekte tijdens haar studies 
dat veel kinderen uit de buurt wel wat extra 
ondersteuning bij hun huiswerk konden 
gebruiken. En dus organiseerde ze zelf 
passende huistaakbegeleiding. Daarnaast 
is ze ook een jongedame met een missie: 
ze kan niet tegen onrecht en komt op voor 
de rechten van de allerzwaksten. 

Mike (Wasstraat)

Mike vertelt over zijn ervaringen en 
zijn jeugd in Jeugdhuis De Bonte Was. 
Het gebouw is nu beter gekend als 
‘De Wasserette’.

Ontmoet Hakan, de deken van de Dender-
mondsesteenweg. Hij is een warme man 
met een groot hart, niet alleen voor de 
middenstand maar voor iedereen in de 
wijk. Buurtbewoners kunnen met allerlei 
vragen bij hem terecht: Hakan staat altijd 
klaar om te helpen waar hij kan.

Veerkrachtig 
wandelen
doorheen de 
Dampoort(wijk)

Veerkrachtig wandelen 
doorheen de Dampoort(wijk)

Het is alom bekend: de Dampoortwijk is een warme en 
superdiverse volkswijk. 
En dat kan je zélf ondervinden tijdens deze verhalen-
wandeling! Maak aan de hand van audiogetuigenissen 
kennis met diverse wijkbewoners én ontdek intussen tal 
van ontmoetingsplaatsen in de wijk. 
Net zoals iedereen kent elke wijkbewoner vreugde en 
tegenslagen. Luister naar het verhaal van Christine, Erna, 
Hakan, Klara, Mike, Metin, Nuray, Roger, Valerie en Tulay. 
Ze vertellen openhartig hoe ze met vallen en opstaan 
hun leven uitbouwen in de Dampoortwijk.

Praktische info: 
• Bepaal zelf hoe lang of hoe ver je wandelt, alleen of in groep. 
• Benodigdheden: een smartphone, internet (4G) en eventueel 
 een koptelefoon (lukt het niet met je smartphone en internet 
 dan kan je mp3’s ontlenen via Buurtwerk Dampoort).

Dit project is een initiatief van de Dienst Ontmoeten en Verbinden - 
Buurtwerk Dampoort-Bernadette en Wijkgezondheidscentrum Kapellenberg, 
in samenwerking met verschillende stadsdiensten, (wijk) partners en 
de Gentse Raconteurs.

Meer info
• Dienst Ontmoeten en Verbinden
 Buurtwerk Dampoort-Bernadette, 09 266 86 65
 buurtwerk.dampoortbernadette@stad.gent
• Wijkgezondheidscentrum Kapellenberg, 09 285 70 00, 
 marjolijn.sabbe@wgckapellenberg.be 

Podcasts:
• Opnames, bewerking en muziek: Joep Conjaerts
• Opname verhaal Mike: Fritz Tavernier (vzw Jong)
• Muziek verhaal Metin: Ishtar Dance (Oblomow)

Foto’s: Bernadette Van De Velde
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Route 1
1. Buurtwerk Dampoort - Doornakkerstraat 52 + 54
Op de site met OCMW, Kind & Gezin, Woonwijzer, Werkpunt, Samenlevingsopbouw, 
De Sloep en SIVI vzw. 
Het buurtwerk versterkt de samenhang tussen bewoners in de Gentse buurten, vooral 
waar die niet spontaan ontstaat. Iedereen is er welkom.

2. Boetiek Vincent - Jos Verdegemstraat 19
Boetiek Vincent is een laagdrempelige tweedehandswinkel waar je terecht kan voor 
kledij aan een laag prijsje.
Boetiek Vincent vormt een deelwerking van vzw SIVI, een vereniging waar armen 
het woord nemen en waar gewerkt wordt aan een menswaardig bestaan voor iedereen.

3. Rozebroekenpark met zwembad - Victor Braeckmanlaan 180
In het Rozebroekenpark kan je genieten van de natuur tijdens een ontspannende wan-
deling, picknick of een leuke fietstocht. In het park is er plaats voor sport, spel, ont-
spanning en ontmoeting. Wie graag een duikje neemt, kan dat doen in het subtropisch 
zwembad Lago. 

4. Schutterstoren - Sint-Baafskouterstraat 15
In 1970 vervingen de schutters hun staande wip door deze toren van meer dan 30 meter 
hoog, vandaag nog altijd in gebruik als polyvalente ruimte voor activiteiten. 

5. Begijnhof - Groot Begijnhof 67
In het Begijnhof wordt geleefd en gewerkt.  Het is de ideale plek om tot rust te komen. 
De begijnhofpoorten gaan om 23 uur dicht.

6. Vzw Jong aan de Wasstraat - Wasstraat 118
Bij Vzw Jong ‘De Wasserette’ is er een werking voor kinderen (6-12 jaar) en voor tieners 
(12-16 jaar).  Speel-o-theek Kiekeboe richt zich op ouders en opvoeders van kinderen 
tot en met 12 jaar. Je kan er speelgoed ontlenen of informatie over opvoeding, vrije tijd, 
school... krijgen. Daarnaast organiseren ze ook samenspelmomenten of andere activiteiten. 

7. Banierpark
Het Banierpark aan de Dendermondsesteenweg is een sneukeltuin, waar jong en oud 
kunnen genieten van eetbaar groen en een rustig momentje.

8. Bijgaardepark (met cohousingproject)
Een avontuurlijk park met bosjes, bloemenweides, open grasvelden en speelzones voor 
kinderen van verschillende lee�tijden. Hier komt ook het grootste collectieve woon-
project van Vlaanderen: 59 gezinnen en een wijkgezondheidscentrum krijgen hier hun 
nieuwe stek. 

9. Sociale hoogbouw in Scheldeoord - Emile Moysonlaan
Het Scheldeoord is een sociaal wooncomplex aan de Scheldeoever, opgetrokken in 1929 
naar een ontwerp van architect Paul De Taeye. 

10. Het Buurthuisje - Wolterslaan 16
Het buurthuisje is een ontmoetingsplek waar iedereen welkom is. Het wordt beheerd 
door buurtbewoners.

11. Wasserijsite - Toekomststraat 36-38
De 2000 vierkante meter grote wasserijsite die deel uitmaakt van stadsvernieuwings-
project ‘En Route’, wordt een ontmoetingsplaats voor buurtbewoners, creatievelingen en 
ondernemers. Een plek waar lokale (maak)economie en start-ups samenkomen.  

12. Heirnisplein  
Het pleintje ligt langs een drukke steenweg. Een proefproject in 2020 betrok buurt-
bewoners bij de herinrichting. Sindsdien is het Heirnisplein een stuk gezelliger en 
wordt het vaker gebruikt. 

13. Open Huis Krekelberg - Krekelberg 18
In deze ontmoetingsplaats voor 55-plussers kan je kaarten, biljarten, dansen, genieten 
van een maaltijd, meedoen aan een quiz ... 

14. Heilig Hartkerk en De Pastory - Louis Schuermanstraat 1
De Heilig Hartkerk wordt gerenoveerd en krijgt een aantal nieuwe functies waaronder 
een sociaal restaurant en een polyvalente zaal. Ook de bijhorende oude pastorij 
wordt volledig vernieuwd en ter beschikking gesteld door en aan buurtbewoners. 
Vzw De Pastory organiseert er allerlei ontmoetingsmomenten en kleinschalige 
buurtactiviteiten. 

Route 2
15. Wijkgezondheidscentrum Kapellenberg - Land van Waaslaan 130
Het wijkgezondheidscentrum is een laagdrempelige, multidisciplinaire dokterspraktijk 
waar buurtbewoners terecht kunnen (op voorwaarde dat ze ingeschreven zijn). Er komt 
een tweede centrum in het cohousingsproject in het Bijgaardepark. 

16. Open Huis Azalea - Achterstraat 20
In deze ontmoetingsplaats voor 55-plussers krijgen mensen de kans om zich te ont-
plooien, actief te blijven en zich nuttig te maken. Vrijwilligers geven samen vorm aan het 
Open Huis.

17. Oud gemeentehuis - Antwerpsesteenweg 249
Het voormalig gemeentehuis van Sint-Amandsberg is in 1883 ontworpen door architect 
M. De Noyette. De voormalige raadzaal met bewaarde natuurstenen schouwmantel, 
houten lambriseringen en geprofileerde moerbalken kan nog steeds gehuurd worden 
voor lezingen, voordrachten en persconferenties. 

18. Begraafplaats Campo Santo - Verkortingstraat en Visitatiestraat 13
Campo Santo is een prachtige begraafplaats aan de Sint-Amanduskerk en gebouwd op 
de Kapellenberg. Veel katholieke beroemdheden, bekende vrijzinnigen, letterkundigen, 
kunstschilders en toondichters kregen er een eervolle rustplaats. Hier liggen volks-
helden zoals: Jan Hoet (‘de Gentse kunstpaus’), Luc De Vos (zanger van Gorki), Marc Sleen 
(tekenaar van de strip ‘Nero’), Wilfried Martens (meervoudig premier van België) ... 

19. Boer’n Buurthuis - Spijkstraat 149
Een ontmoetingsplaats, volledig gerund door vrijwillige bewoners. Je kan er terecht 
voor laagdrempelige ontmoetingsmomenten en leuke buurtactiviteiten.

20. Dampoortstation - Oktrooiplein 10
Station Gent-Dampoort is het tweede station van Gent, na station Gent-Sint-Pieters. 
Hoewel het station kleiner is, is het toch een drukbezette stopplaats. Je vindt er een 
bagagedepot en je kan er ook een fiets huren. 


