
Partners in De Serre 
 

Campus Atelier is een open ontwerpatelier voor buurtbewoners. Samen met buurtbewoners, -
organisaties en passanten ontwerpen, bouwen en organiseren ze in de publieke ruimte van Nieuw 
Gent en omliggende buurten. Ze denken na over de betekenis van de publieke ruimte: "Hoe maken 
we van het openbaar domein echte publieke ruimte die verbindt?" Dit gebeurt via open atelier 
momenten, grotere en kleinere projecten op betekenisvolle plaatsen, veel gesprekken en veel 
wandelingen doorheen de buurt. Campus Atelier is beheerder van het gebouw van De Serre, leidt de 
verbouwing en zal o.a. een houtatelier in De Serre bemannen.  

Aanloophuis Poco Loco startte een tweede deelwerking in Nieuw Gent op vraag van Stad Gent. Hun 
expertise met mensen met een psychische kwetsbaarheid zou, ook volgens de andere 
buurtorganisaties, een meerwaarde betekenen in deze wijk. Met een duidelijke inbedding in de 
Gentse GGZ, maar toch ver weg van de psychiatrie, bieden zij een veilige ontmoetingsplek. 
Met openingsmomenten ’s avonds en extra activiteiten buitenshuis, proberen ze door middel van 
vrije tijd en ontmoeting het risico op sociaal isolement tegen te gaan en het taboe rond psychische 
kwetsbaarheid te doorbreken. Herstelgericht en participatief, wordt door en voor de bezoekers 
gewerkt aan een plek waar iedereen zich welkom kan voelen, los van labels en achtergrond.  

Vereniging waar armen het woord nemen De Zuidpoort heeft veel ervaring met het werken aan 
sociaal isolement en het empoweren van mensen met een bepaalde kwetsbaarheid. Hiervoor 
steunen ze op een sterke vrijwilligersbeleid, vormingsbeleid en groepswerkingen. Ze werken 
daarvoor o.a. samen met Ligo, centrum Basiseducatie. Aan de hand van trajecten worden 
vaardigheden geoefend en eigen gemaakt. De Zuidpoort heeft wekelijks enkele activiteiten, van 
ateliers tot beleidswerking. Dat allemaal heel participatief met de doelgroep, van deelnemer tot 
bestuurder. Net omwille van die participatieve werking wonnen ze in 2019 de Federale Prijs 
Armoedebestrijding. Een deel van de groepswerking van De Zuidpoort verhuist naar De Serre: de 
open ontmoeting, het maandelijkse parlement en enkele momenten van het Rap op stap-kantoor. 

KAA Gent Foundation werkt met en door sport en KAA Gent aan weerbaarheid (fysieke en mentale 
gezondheid), talentontwikkeling (sportief en persoonlijk), inclusie (iedereen mee), sociale cohesie 
(iedereen samen) en diversiteit met gelijke kansen (non-discriminatie). Dankzij de verbindende 
kracht van de voetbalclub, de centrale ligging, de ruime openingsuren en de dynamiek van het team 
van vrijwilligers en medewerkers is Bij Pino uitgegroeid tot een trekpleister voor een divers publiek 
en tot een uitvalsbasis voor de sociaal-sportieve activiteiten van de organisatie. Het wijkhuis verhuist 
nu naar De Serre, waar er meer ruimte is waardoor nog meer mogelijk wordt in samenwerking met 
de partners uit de buurt. 

Samenlevingsopbouw Gent ondersteunt en versterkt mensen in maatschappelijk kwetsbare posities 
zodat zij zelf mee oplossingen kunnen zoeken voor problemen in hun omgeving en opnieuw greep 
krijgen op hun leven. In wijk Nieuw Gent bouwen ze De Tuintjes uit, enkele volkstuinen tussen de 
woonblokken, een STEK-werking waar ze via tuinieren ook willen zorgen voor betere sociale 
bescherming. Daarnaast ondersteunen ze bewoners in de grote verhuisbeweging binnen de sociale 
huisvesting in de wijk. De kluscontainer van Bij Pino heeft een uitleendienst voor klusmateriaal, een 
fietsatelier, een klusspreekuur, workshops en open ateliers en verhuist mee naar De Serre.  

De Dienst Werk en Activering van Stad Gent is een samenstelling van het Maatgericht 
Activeringscentrum van het OCMW Gent en de Dienst Werk. Haar opdracht is om aan de Gentse 



inwoners en bedrijven de best mogelijke antwoorden te bieden op hun actuele en toekomstige 
vragen en noden op het vlak van werk. Specifieke aandacht gaat daarbij uit naar personen in een 
kwetsbare situatie. De afgelopen jaren is expertise opgebouwd in begeleiding naar werk van de 
meest kwetsbaren: laagdrempelig, dichtbij en op maat en tempo van wie hulp zoekt. 


