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Boeklancering Verhaal om de hoek
Op Valentijnsdag, 14 februari,
lanceert FARO, het Vlaams steunpunt
voor cultureel erfgoed, in
het Museum Dr. Guislain in Gent de
nieuwe publicatie Verhaal om de
hoek. Cultureel erfgoed als
instrument voor zorgzame buurten.
Het doet dat in aanwezigheid van
Vlaams minister van Welzijn Wouter
Beke.
Verhaal om de hoek biedt antwoord op de urgente
vraag hoe erfgoedorganisaties mee kunnen bijdragen
aan een ‘zorgzame buurt’. Een buurt waar bewoners
oog en oor hebben voor elkaar, een buurt ook waar
plaats is voor diversiteit en verschillende meningen.
Kortom, een plek waar het goed samen-leven is.
Dit nieuwe boek biedt een overzicht van de welzijnstrajecten die FARO heeft opgezet. De
bedoeling? Erfgoedorganisaties helpen met laagdrempelige methodieken en
instrumenten die hun outreachende werking met en in de buurt kunnen versterken.
Coördinator Bart De Nil: “We zijn ervan overtuigd dat de vermaatschappelijking van de
zorg enkel kan slagen wanneer buurtbewoners actief betrokken worden. Menselijke
relaties versterken en sociale cohesie bevorderen zijn twee mogelijke antwoorden op
uitdagingen zoals eenzaamheid en sociale isolatie.”
Een hoofdstuk gaat in op de vraag hoe de effecten van de activiteiten op de sociale
cohesie in de buurt gemeten en geëvalueerd kunnen worden. Een ander zoomt in op het
fysieke ‘maken’ als methodiek. Ten slotte komen enkele stemmen uit de sociale, jeugden zorgsector aan het woord.
Samen met Museum Dr. Guislain lanceert FARO dit boek op vrijdag 14 februari
2020 vanaf 18 uur. Het wordt een gevarieerd programma, met onder meer de
verhalenvertelster Griet Desutter en de stadsarchivaris van Turnhout over zijn

buurtproject. Ook Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke ontvouwt zijn visie
over het thema.
Bart De Nil (red.). Verhaal om de hoek. Cultureel erfgoed als instrument voor zorgzame
buurten. Brussel, Politeia, 2020, 72 p.
ISBN: 978-2-509-03499-1

Programma voorstelling
19u00 | verwelkoming door Bart Marius, artistiek leider Museum Dr. Guislain
19u10 | speech Minister Wouter Beke
19u25 | voorstelling publicatie door Bart De Nil, FARO
19u35 | overhandiging eerste exemplaar aan minister Beke
19u40 | presentatie buurtproject door Bart Sas, stadsarchivaris Turnhout
19u55 | filmpje getuigenissen buurtproject Aalst
20u00 | Verhalenvertelster Griet Desutter
20u15 | Receptie met muziek en ajuinsoep

Inhoud
De buurt als plaats voor welzijn, activering en participatie, Bart De Nil
Buurtgericht erfgoedwerk meten en evalueren, Alexander Vander Stichele
Piloottrajecten
Een brug naar Rechteroever, Michel Igual-Pacheco
Buurten in ’t Geburt. Het Stadsarchief gaat buurten, Bart Sas
O. Lab. De chronologie van een buurtinitiatief, Bart De Nil
Het museum als zorgplaats in de wijk, Bart Marius en Kristine Timperman
Denken door maken
Local Colour, Claire Wellesley-Smith
Stemmen uit de zorg-, jeugd- en sociale sector
“Een levende plek die van hen is” – Een gesprek met Rafed Al-Mayah, medewerker van
buurthuis ‘t Geburt
“Zichtbaarder in de buurt” – Een gesprek met Brent Callens en Bram De Waele,
jeugdwerkers van Habbekrats
“In het museum heerst een soort van sereniteit” – Een gesprek met Lara Hardeman en Els
Decroo, gezondheidspromotoren van Wijkgezondheidscentrum De Kaai
NIET VOOR PUBLICATIE
Bevestigt u uw komst? Voor meer informatie, foto’s en/of interviews met Bart De Nil en/of
andere auteurs, de pdf van de publicatie enz. kan u terecht bij:
Roel Daenen
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