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BREED gezin – gezien in gent 
over wonen in Gent 
 

Het eigen plekje onder de zon, waar de maatschappelijke druk er even niet is en de moetens van het 

dagelijkse leven even naar de achtergrond kunnen verdwijnen. Het is iets waar wij allen naar op zoek 

zijn, dat is niet anders voor de Gentse nieuwkomers. 

Hoe klein, bouwvallig of gekraakt dat huisje dan ook mag zijn, het huis biedt meer dan enkel dat 

clichématige dak en onderkomen waarvoor het ooit bestemd was. Het zit vervlochten met 

herinneringen aan vroeger, het thuisland, aan de eerste schooldag van de kinderen of tranen omwille 

van de gemiste zus of broer. Het is hun thuis. 

 

In de zomer van 2012 klopte fotograaf Hendrik Braet aan bij vzw De SLOEP. Hendrik speelde al even 

met de idee om de woonomstandigheden van de Gentse gezinnen in kaart te brengen. Hij vond in vzw 

De SLOEP een uitgelezen partner die al meer dan vijftien jaar ervaring heeft in het werken met 

gezinnen met jonge kinderen die in precaire omstandigheden moeten overleven, door een 

migratiegeschiedenis, maar ook jonge ouders die moeten puzzelen in tijd en huishoudbudget om rond 

te komen. En dan is het woord discriminatie nog niet gevallen. Deze organisatie stelde het 

huisvestingsprobleem al meerdere malen aan de kaak bij de lokale besturen en zag heil in een 

sociaal-artistiek project als medium. Op deze manier wil vwz De SLOEP de talloze stemmen die ze 

vertegenwoordigen empoweren en ze een podium geven met hoop op gehoor. 

 

Hendrik Braet bracht op een eigenwijze manier een aantal van deze gezinnen in beeld, die nu of in het 

verleden met huisvestingsproblemen te maken hebben/hadden. Met zijn breedhoeklens 

bewerkstelligde Hendrik het contrast met de precaire en ontoereikende leefomstandigheden. Het 

vergeten familieportret wordt terug tot leven geroepen, al zijn het wel eigentijdse versies van deze 

vorm van fotografie. 

Met de titel Breed allitereert Hendrik op de breedhoeklens waarmee hij fotografeerde, maar evengoed 

op de leef- en woonsituatie. Maar ondanks het feit dat deze gezinnen het niet breed hebben zorgen ze 

voor die veilige haven: warm, sfeervol en kleurrijk. Hendrik’s sterk oog voor detail zorgt ervoor dat er 

verschillende lagen aan de oppervlakte komen. De beelden zijn sterk verhalend als men even de tijd 

neemt om ernaar te kijken. 

 

De fotoexpo zal doorgaan in de Zebrastraat, tevens partner van dit project. De kleine kamers in de 

kelders zorgen ervoor dat de foto’s compleet tot hun recht komen. De bezoeker krijgt het gevoel dat hij 

in de woonkamers van deze gezinnen terechtkomt en gedwongen wordt tot interactie. 

 

Zebrastraat 32, 9000 Gent 

Open vernissage op 15 maart 2013 om 19u30 

De tentoonstelling is vrij te bezichtigen vanaf 15 maart tot en met 14 april 2013 op zaterdag en zondag 

tussen 14u en 18u. 

Begeleide bezoeken voor secundaire scholen en verenigingen zijn mogelijk van maandag tot en met 

zondag op afspraak. 

 

 

 

 

 

 



EEN GETUIGENIS 

Mohammed: 

 “Mijn dochtertje Farah kreeg twee jaar geleden een hersenvliesontsteking en verloor haar beide 

beentjes. Ze was toen drie jaar. Toen ze na een zware herstelperiode terug naar huis mocht, merkten 

we dat haar rolstoel niet in de lift paste - we wonen op de 16de verdieping. In ons huurappertement 

geraakt ze niet door de deuropeningen zonder haar handen te kwetsen en is er onvoldoende ruimte 

om haar thuis de oefeningen van de kine te laten uit voeren. De dokters hebben al opgemerkt dat haar 

vooruitgang daardoor opmerkelijk trager verloopt. ’s Nachts moet ze een luier dragen omdat ze niet 

zelfstandig in het veel te kleine toilet geraakt. Farah begrijpt niet waarom ze luiers moet dragen en 

mijn vrouw en ik merken dat deze haar veel psychische last bezorgt. 

Sinds februari 2010 staan we op de wachtlijsten van alle sociale huisvestingsmaatschappijen en er is 

ons al veel beloofd, maar drie jaar later staan we nog nergens ondanks rapporten van het UZ Gent en 

de Stad Gent die voor een snelle oplossing pleiten. Het Vlaams Agentschap voor Personen met een 

Handicap kwam ondertussen al eens kijken of ze aanpassingen aan het huis kunnen doen, maar de 

kost zou te hoog zijn en de verbouwingen te ingrijpend. 

Alsof deze lijdensweg nog niet voldoende is, was onlangs de lift in ons gebouw defect en mocht ik 

zowel mijn dochter als de rolstoel via de trap naar beneden dragen, dat kan tellen als je dochtertje 

elke dag naar school en het revalidatiecentrum moet. 

We blijven hopen op een oplossing maar verliezen beetje bij beetje de hoop. Toch wil ik strijdvaardig 

blijven voor mijn gezin en speciaal voor Farah.” 

 

 


