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Federale armoedeprijs 2019

https://www.facebook.com/PodMaatschappelijkeIntegratie/videos/722655548132394/


Mensen (met en zonder 

armoede-ervaring) sterker 

maken om samen het beleid en 

de samenleving te beïnvloeden 

omtrent armoede en sociale 

uitsluiting.



WIE KOMT NAAR DE ZUIDPOORT?

Mensen met armoede- ervaring

Mensen met verslavingsproblematieken

Mensen met psychiatrische kwetsbaarheden 

Mensen met mentale uitdagingen

Mensen met fysieke problemen 

Mensen met trauma’s in hun verleden

Mensen die eenzaam zijn

Mensen die willen groeien

Mensen die mee willen strijden tegen armoede



MISSIE VAN DE ZUIDPOORT

THUIS SAMENSTRIJD



Thuis

De Zuidpoort is een veilige, stimulerende 
ontmoetingsplek voor mensen met én zonder 
armoede-ervaring, binnen de wijk Nieuw-Gent.

De Zuidpoort investeert in een stevige en 
kwaliteitsvolle basiswerking die mensen sterker 
maakt in de strijd tegen armoede.



STRIJD

We zijn een belangrijke partner voor sensibilisering, 
beleidsbeïnvloeding en armoedebestrijding en dit 
vanuit de expertise van mensen met armoede-
ervaring. 

Onze heldere communicatie en creatieve methodes 
vinden we daarbij heel belangrijk en maken deel uit 
van onze identiteit.



SAMEN

De Zuidpoort werkt als vrijwilligersorganisatie vanuit 
een open inspraakcultuur die haar draagkracht en 
onafhankelijkheid behoudt via een gezond financieel 
beleid en waarbij geïnvesteerd wordt in vrijwilligers 
en personeel.



3 GENTSE VERENIGINGEN WA AR 
ARMEN HET WOORD NEMEN

Om de doelen van de Zuidpoort 

te realiseren werken we samen 

met andere verenigingen waar 

armen het woord nemen en 

andere relevante actoren 
binnen de brede samenleving.



https://drive.google.com/drive/u/1/folders/12BH4NzVVckoZaABsPUZrUbrrRuji9-qK




PARLEMENT

•Bijeenkomst waar we de werking bespreken en 

afsluiten met een warme maaltijd

• Elke eerste zaterdag van de maand van 9u30 tot 14 







PARLEMENT 

DE KAPITEIN

Bewaakt de goede werking van De Zuidpoort

Aanpassingen aan visie of doelstellingen van de 
werking 

Input geven voor het jaarplan 

Input geven voor het intern beleid o.a. voor het 
meerjarenplan

Richting geven aan het beleidswerk

Bespreken en informeren over interne en externe 
actualiteit 





















We leren om links en rechts te kijken 
om over te steken, 

laat ons ook leren links en rechts 
kijken om te zien of we niemand 

achter laten. 


