Diversiteitswandeling Gent
Tolhuis - Sluizeken - Ham

Vief vzw

Welkom!

Welkom bij deze diversiteitswandeling in de Gentse wijk TolhuisSluizeken-Ham georganiseerd door Vief vzw. Deze wandeling is
uitgestippeld naar aanleiding van de internationale dag van de
culturele diversiteit van 21 mei. Niettemin kan je deze wandeling ook
op andere momenten uitvoeren.
Tijdens deze 3,6 km lange route leer je verschillende bewoners en
organisaties binnen de bruisende Gentse wijk Tolhuis-Sluizeken-Ham
beter kennen. Wie zijn ze? Wat doen ze? En wat betekenen ze voor deze
kleurrijke buurt? Kom het al wandelend te weten via de getuigenissen
achter de verschillende QR-codes. Om deze QR-codes te kunnen
openen, dien je gebruik te maken van een digitaal apparaat zoals een
smartphone of een tablet.

Wie is Vief?
Vief is een sociaal-culturele vereniging van en voor 50plussers en gepensioneerden. Via een netwerk van lokale
knooppunten over gans Vlaanderen kan je bij Vief deelnemen
aan allerhande aangepaste activiteiten: van vorming en
educatie tot culturele uitstappen, creatieve ateliers, sport en
beweging. Naast een professioneel team, steunt de werking
van Vief op honderden medewerkers die zich in de
aangesloten verenigingen als vrijwilliger inzetten.

Hoe scan ik QR-codes?

Recentere smartphones of tablets kunnen QR-codes lezen met hun
ingebouwde camera. Hiervoor moet je enkel de camera-applicatie
openen en de lens naar de QR-code richten. Oudere smartphones en
tablets daarentegen hebben nog geen QR-codelezer ingebouwd in de
camera. Op deze toestellen zal dus eerst een extra applicatie
geïnstalleerd moeten worden waarmee je QR-codes kan lezen. Je vindt
hiervoor talloze gratis applicaties terug in de App Store (Apple) of de
Play Store (Android). Geef als zoekfunctie “qr code scanner” in.
Selecteer vervolgens de applicatie die jou het beste lijkt en tik op
“Download” (Apple) of “Installeren” (Android). Opgelet, zet je mobiele
internet van je toestel hiervoor aan.
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De route
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Buurtcentrum Sluizeken

Scan mij!

Het buurtcentrum is een voorziening van dienst
Ontmoeten en Verbinden van Stad Gent. Het is een
‘pleisterplek’ in de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham waar
buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten. In het
buurtcentrum worden tal van activiteiten georganiseerd
zoals een woonwinkel, naaiatelier, fietsatelier, sociaal
restaurant, voedselteam…

Unie van Actieve Verenigingen
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De UAV is een vrijwilligersorganisatie en is opgericht
om mensen in een kwetsbare positie te helpen om een
volwaardige plaats te vinden in deze samenleving. De
UAV doet dit door zowel eigen activiteiten en
vormingen te organiseren, als door etnisch-culturele
verenigingen te ondersteunen. Zij verenigen in
Vlaanderen mensen uit alle hoeken van de wereld op
basis van herkomst, religie of etniciteit.
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Frituur Tolpoort - Rifat Alci

Rifat Alci is de alom bekende Gents Turkse uitbater van
frituur Tolpoort, 2020's beste frituur van Gent. Voor Rifat
is zijn frituur niet zomaar een frietkot. Het is een plaats
waar diverse mensen uit de buurt elkaar ontmoeten.
Rifat zijn verhaal begint in 1967, toen hij als 3-jarig kind
samen met zijn ouders vanuit Turkije richting Gent trok
en in de Bevelandstraat ging wonen.

LDC De Thuishaven
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De Thuishaven is één van de 11 lokale dienstencentra
in Gent en voorziet individuele dienstverlening en
ondersteuning aan senioren uit de buurt bij het zo
lang mogelijk zelfstandig, kwalitatief thuiswonen.
Ouderen uit de buurt kunnen onder andere beroep
doen op het lokale dienstencentrum voor
administratieve, psychosociale en medische hulp.
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De Sloep

De Sloep vzw is een open huis voor jonge gezinnen.Via
onthaal en groepswerk biedt de organisatie
opvoedingsondersteuning en gezondheidspromotie
aan gezinnen van diverse afkomst die wonen in de
wijken: Muide-Meulestede, Sluizeken-Tolhuis-Ham,
Dampoort en Sint-Amandsberg.

Stedelijk Opvang Initiatief
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Het SOI is het residentiële centrum van de Stad Gent
waar 85 asielzoekers worden opgevangen verspreid
over 2 sites: in de Doornzelestraat en de
Ursulinenstraat. Het SOI heeft 16 opvangplaatsen voor
niet-begeleide minderjarigen tussen 16 en 18 jaar. De
meesten van hen zijn jongens van Afghaanse origine.
Aan hen biedt SOI naast een (tijdelijke) verblijfplaats
ook psychosociale ondersteuning en individuele
trajectbegeleiding.

Spelotheek Baloe
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Spelotheek Baloe is een dienst waar kinderen tussen
0 en 12 jaar en hun ouders terecht kunnen voor het
lenen van spelmateriaal, boeken, dvd’s en
verteltassen. Niettemin is de spelotheek meer dan
alleen een uitleendienst. Het is ook een plek waar
ouders en kinderen uit de buurt elkaar ontmoeten en
waar banden gesmeed kunnen worden voor het
leven.

De Centrale
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De Centrale is een Intercultureel huis, een plek waar
je mensen en muziek van overal kan vinden. Je vindt
er bijvoorbeeld folk, Turkse, Arabische of Afrikaanse
muziek. De centrale stelt in feite de diversiteit van
Gent voor. Het is een ontmoetingsplaats voor
mensen met allerlei achtergronden, waar muziek de
grootste verbindende factor is.
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IN-Gent

IN-Gent voert het Vlaams integratie- en
inburgeringsbeleid uit in Gent. Deze organisatie
helpt anderstalige nieuwkomers en organisaties op
weg in Gent en zet zich proactief in voor een
solidaire samenleving die positief omgaat met
etnisch-culturele diversiteit, migratie en de
gevolgen ervan. IN-Gent vzw staat voor inburgering
en integratie, maar ook voor samenleven, werken,
welkom zijn, vrienden maken in Gent.

Industriemuseum
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Het Industriemuseum (vroeger bekend als het Miat)
toont en vertelt de geschiedenis van het
indrukwekkende fabrieksgebouw waarin het is
gevestigd. Het monumentale gebouw is een voormalig
katoenspinnerij met een veelbewogen industriële
geschiedenis. Het museum geeft zo ook de verhalen
weer van de eerste generatie (Turkse) gastarbeiders die
naar Gent werden gehaald voor een lang leven in de
textielsector.
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De Slakkenhuizen

Met het werk verwijst kunstenaar Ludo Vastesaeger
naar de gemeenschappen die er in de buurt wonen.
Het beeld stelt namelijk twee soorten slakken voor:
de mediterrane spiraalslak en de Belgische huisslak.
Ze staan naar elkaar gericht en staan zo symbool
voor de diverse gemeenschappen die er samen
wonen. De slakken trekken zich niet terug in hun
huisje, maar groeien naar elkaar toe.

Halil Gök - buurtbewoner & vrijwilliger
Halil Gök wordt in de buurt ook wel eens 'de
burgemeester van de wijk' genoemd. Hij verhuisde van
Turkije naar België en kwam in 1968 in Gent terecht om
er te komen werken. Halil werkte onder andere 28 jaar
lang in de Gentse textielfabriek UCO. Vandaag is hij een
actieve vrijwilliger in het buurtcentrum Sluizeken, waar
hij meewerkt in het fietsatelier.
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't Ateljeetje

Het 'Ateljeetje' is de atelierwerking van het
buurtcentrum Sluizeken-Tolhuis-Ham en wordt
volledig gerund door verschillende vrijwilligers.
Naast een naaiatelier is er ook een fietsatelier waar
mensen uit de buurt hun fiets kunnen
binnenbrengen voor (kleine) herstellingen.

Bedankt!
Graag wil Vief een woordje van dank uitspreken aan alle deelnemende
personen en organisaties uit dit boekje. In het bijzonder willen we
buurtcentrum Sluizeken-Tolhuis-Ham bedanken om ons wegwijs te
maken in de buurt en ons te verbinden met de verschillende
deelnemende (neven)organisaties.

Vief vzw

Livornostraat 25
1050 Brussel
info@vief.be
T. 02 538 59 05
www.vief.be
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Oost-Vlaanderen
Brabantdam 101
9000 Gent
vief.ov@lm.be
T. 09 223 19 79

Disclaimer
Wees voorzichtig onderweg. Steek veilig over, wandel langs de
rechterkant van de huizenrij (tenzij anders aangegeven) en
zorg dat je zichtbaar bent voor andere weggebruikers. Vief vzw
is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen tijdens
deze wandeltocht.
Gelieve de coronamaatregelen te volgen die van kracht zijn, op
het ogenblik dat je deze diversiteitswandeling doet.

