GE

GE

26 HET NIEUWS UIT UW STREEK

VRIJDAG 6 SEPTEMBER 2013 HET NIEUWSBLAD

HET NIEUWSBLAD VRIJDAG 6 SEPTEMBER 2013

HET NIEUWS UIT UW STREEK 27

uwgemeente@nieuwsblad.be

GENT
Dat liefde door de maag gaat, hebben ze op het Rabot
goed begrepen. Vijf jaar geleden startte
Samenlevingsopbouw met ‘stadslandbouw’ op de
Tondeliersite. Met succes. Liefst 279 vrijwilligers wroeten
er regelmatig in de aarde. De groenten van de site
worden verwerkt in het sociale Eetcafé Toreke  genoemd
naar de eigen munt van het Rabot  of verkocht in de
sociale kruidenier aan de Pannestraat. Marieke Van Pee

Rabotiens kweken groenten op stadsakker voor sociale kruidenier en Eetcafé Toreke

Bij de sociale kruidenier kost alles 30 procent
minder dan in een ‘gewone’ supermarkt. Foto: lva

Gezond voedsel aan
verminderde prijs
Bij de sociale kruidenier
kunnen mensen die in ar
moede leven, gezond voed
sel kopen dat een derde
goedkoper is dan in een
‘gewone’ supermarkt. De
verse groenten komen
vooral van de Tondeliersi
te. De overschotten wor
den door vrijwilligers ver
werkt tot pesto, soep en
confituur, die ook te koop
zijn in de winkel.
De sociale kruidenier van
Samenlevingsopbouw Gent
opent elke woensdag en vrij
dag de deuren naast het
CAWinloopcentrum in de
Pannestraat. De winkel ziet
eruit als een kleine kruide
nierszaak zoals je er vroeger
een vond op de hoek van elke
straat. Er is een rek met con
serven, een rek met snoep
goed, een rek met verse
groenten en fruit en in een
hoek ligt een blok kaas waar
vrijwilligers de gevraagde
hoeveelheid vanaf snijden.
Sinds kort vind je er ook een
reeks producten die vrijwilli
gers zelf maken met groenten
vanop de Tondeliersite. On
der de noemer Rabot op je
bord maken ze pesto, confi
tuur, soep, paneermeel...

Keuze
Alles wat je in de sociale
kruidenier vindt, kost dertig
procent minder dan in de ‘ge
wone’ supermarkt. Zo heb je
al een tube tandpasta voor 36
cent, vijf luiers voor 45 cent
en een doos dinosauruskoe
ken voor 1 euro.
‘Dat de klanten moeten be

Sociale
kruidenier
talen, is het grootste verschil
met de voedselbedelingen.
Dat ze er iets moeten voor
doen, is goed voor hun eigen
waarde’, zegt Nele De Wulf
van Samenlevingsopbouw
Gent, die het project coördi
neert. ‘Hier hebben ze ook
keuze. Terwijl ze bij de voed
selbanken vaak een samenge
steld pakket krijgen. Boven
dien hebben we verse groen
ten en fruit. Het is belangrijk
dat ook arme mensen gezond
kunnen eten.’
De Wulf ziet de laatste
maanden een toename van
het aantal mensen die moe
ten krabben om rond te ko
men. ‘Vroeger zagen we hier
vooral generatie en gekleur
de armoede. Maar door de
crisis komen hier ook steeds
meer mensen over de vloer
die een job hebben, maar
toch niet meer rondkomen.’
Niet iedereen kan in de so
ciale kruidenier boodschap
pen doen. ‘Onze klanten wor
den doorverwezen door het
OCMW, het CAW en de
Dienst Straathoekwerk’, zegt
De Wulf. ‘Momenteel zitten
we op 120 mensen die hier
winkelen en dat is onze li
miet. Ook bij de sociale krui
denier in SintAmandsberg
wordt het krap. Terwijl we
wel vragen krijgen van onder
meer de buurtstewards en
Kind en Gezin of dat ook zij
mensen mogen doorverwij
zen. Maar op dit moment
moeten we neen zeggen.’
Nele De Wulf: ‘Ook
arme mensen moeten
gezond kunnen eten.’

Het Rabot op je bord: voedsel als sociale lijm
‘Turkse Gentenaars werken erg graag buiten’

dan buiten werken.’
Tuinieren is dé manier om die
mensen mee te krijgen in soci
ale projecten. ‘Hier werkt dat
enorm goed’, zegt Degelin,

Stadsakker op Tondeliersite is enorm succes
Liefst 279 vrijwilligers
werken regelmatig op
de ‘stadsakker’ van de
Tondeliersite. Het is
een bonte bende van
oude Rabotiens en
‘nieuwe’ Gentenaars.
Ze kweken er groenten
voor zichzelf, voor de
sociale kruidenier en
voor Eetcafé Toreke.
GENT Op de Tondeliersite,
langs de Gasmeterlaan, ver
schenen in 2007 de eerste
volkstuintjes op de enorme be
tonnen vlakte die achterbleef
toen Alcatel werd afgebro
ken. Het is een project van Sa
menlevingsopbouw Gent. Het
begon voorzichtig met 80 tuin

,,

Met 279 vrijwilligers
kon de stad niet meer
om ons heen
‘maar dat wil daarom niet zeg
gen dat het automatisch ook in
andere buurten zo zou zijn.’
Dimitri Vandenberghe: ‘Twee maanden na de start
stonden er al honderd mensen op de wachtlijst.’

Tondeliersite
tjes van 4 m2. ‘Na twee maan
den hebben we het aantal
volkstuintjes verdubbeld om
dat er al honderd mensen op de

Kankervlek

wachtlijst stonden’, zegt Dimi
tri Vandenberghe van Samen
levingsopbouw, die samen met
zijn collega Wannes Degelin
verantwoordelijk is voor het
project op de site.
Om aan de vraag van de tuin
ders te voldoen, werd vorig jaar

‘Dakloze en rechter eten hier naast elkaar’
Eetcafé Toreke is ruim
een jaar open en de zaken
gaan goed. ‘De helft van de
tijd zijn we volzet’, zegt
coördinator Ann Homblé.
In Toreke komt alleen
duurzaam voedsel op het
bord, vaak groenten van
de Tondeliersite. Betalen
kan je er ook met Torekes.
Middenin de Rabotwijk
opende een goed jaar geleden
het sociale Eetcafé Tore
ke. Aanleiding was het stads
project Bruggen naar het Ra
bot, om de buurt op te waarde
ren. ‘De projectontwikkelaar
ging bij alle sociale groepen
van de wijk ten rade met de
vraag: Wat heeft het Rabot no
dig om er een leukere wijk van
te maken?’, vertelt Ann Hom
blé, die samen met haar colle
ga Chris Monten de coördina
tie doet van het Toreke. ‘Ie
dereen antwoordde hetzelfde:
er is nood aan een ontmoe
tingsplaats, zeker voor vrou
wen, er is nood aan werk voor
laaggeschoolden en er is nood
aan een plek waar je gezond
kan eten.’
Vanuit die noden werd Eet
café Toreke geboren. Naast
een restaurant is het ook een
ontmoetingsplaats waar fees
ten en workshops gegeven

WANNES DEGELIN
Samenlevingsopbouw

Tuinieren is blijkbaar dé manier om de Turkse Gentenaars
mee te krijgen in sociale projecten. Foto: Frederiek Vande Velde

1.500 m2 stadsakker aangelegd
op de site en dit jaar volgde er
nog eens 1.500 m2. Die enorme
vlakte staat vol groenten, gaan
de van Chinese kool, over wa
termeloen, tot drie verschillen
de soorten bieslook.
‘In 2012 hadden we hier liefst

Naast een restaurant is het Toreke ook een ontmoetings
plaats waar feesten en workshops gegeven worden. Foto: fvv

Eetcafé Toreke
worden. Er zijn ruim tien
mensen in dienst via sociale
tewerkstelling. En je kan er
gezond eten. Er staan altijd
enkele vegetarische gerechten
op de kaart, al het eten is
duurzaam gekweekt en het
komt van lokale kwekers. Een
groot deel van de groenten die
in het Toreke op het bord be
landen, zijn gekweekt door Ra
botiens op de Tondeliersite.
‘In de zomer is dat een derde
van de groenten, in de winter
eerder een vijfde’, zegt Ann

Homblé.
Voor mensen die het financi
eel moeilijk hebben, is er een
sociaal tarief. En je kan in het
eetcafé ook betalen met de Ra
botmunt: de Torekes. Die kan
je verdienen door je gevel te
verfraaien, door te tuinieren
op de site of door zwerfvuil op
te rapen. ‘Door dat systeem
komen hier ook regelmatig
daklozen eten. Dat is het leuke
aan het Toreke, dat een daklo
ze hier kan zit te eten naast
een rechter. Anders zouden
die twee elkaar nooit tegenko
men, maar hier gebeurt dat
wel.’

279 vrijwilligers die op regel
matige basis meewerken in de
tuin. Voor een uurtje werk krij
gen zij 25 Torekes (de lokale
munt van het Rabot). Met die
Torekes kunnen ze brood ko
pen bij lokale bakkers, bus
kaarten, cinematickets én na

tuurlijk groenten vanop de
site’, zegt Vandenberghe. De
rest van de opbrengst gaat naar
het Eetcafé Toreke of wordt
verkocht bij de sociale kruide
nier.
Onder die 279 vrijwilligers
zijn er opvallend veel mensen

van Turkse afkomst. Op het
moment dat wij er gaan kijken,
is er een hele groep Turkse da
mes bezig. ‘De meeste Turken
in Gent komen uit de streek
van Emirdag’, zegt Degelin.
‘Dat is een landbouwstreek. Die
mensen doen dus niets liever

‘Toen we een kleine tien jaar
geleden in het Rabot toekwa
men, noemden veel bewoners
hun buurt de kankervlek van
Gent’, zeggen de twee. ‘Oude
Rabotiens en de Turkse ge
meenschap leefden hier com
pleet naast elkaar. Het is dan
ook fantastisch om hen alle
maal samen te zien werken op
deze site. Ook al spreekt niet
iedereen elkaars taal, met han
den en voeten proberen ze toch
met elkaar te communiceren.’
De Tondeliersite zoals ze nu
is, verdwijnt binnen een jaar of
drie als daar een nieuwe wijk
verrijst. ‘Maar met 279 vrijwil
ligers kon de stad niet langs
ons heen’, zegt Degelin. ‘Daar
om is er afgesproken dat er ook
tuintjes en serres komen in de
nieuwe wijk. We zullen dus
verder tuinieren met de buurt,
maar onder een andere vorm.’

