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Victoria Deluxe
zoekt Gentse

stadsreporters
De sociaal-culturele vereniging
Victoria Deluxe is op zoek naar
stadsreporters die op een alter-
natieve manier over Gent wil-
len schrijven. Bedoeling is een
stadsmagazine samen te stel-
len met daarin verhalen van
stadsbewoners die niet in de
klassieke media aan bod
komen. “We willen met het
magazine bewoners van deze
stad een forum geven om hun
verhaal te vertellen”, vertelt
Dominique Willaert van Victo-
ria Deluxe. “We gaan daarbij
op zoek naar mensen die actief
bijdragen om het sociale weef-
sel in hun buurt te versterken.
In alle stilte zijn heel wat men-
sen in Gent actief in hun stad,
zonder dat ze daarmee naar
buiten komen. De bedoeling is
om een soort sociale verbon-
denheid tussen die verschillen-
de personen te creëren.” 

Momenteel zijn enkele jon-
geren van het Anarchistisch
Centrum en van het Achturen-
huis, een groep pas afgestu-
deerde jongeren die zich niet
terugvinden in de bestaande
politieke partijen, bezig met
de wijk Muide-Meulestede
door te lichten. Zodra die ver-
halen afgerond zijn, zijn ze
van plan daarmee in dialoog te
treden met de wijk. “Voor ons
is het magazine een alternatie-
ve manier van politiek hande-
len”, aldus Willaert. “Het is
een vorm van democratie
waarin verschillende menin-
gen van stadsbewoners naar
voren komen en waarover
gediscussieerd kan worden.
Dat vind ik bijvoorbeeld niet
terug in het officiële stadsma-
gazine van Gent. Daarin zetten
ze alleen de verwezenlijkingen
van de stad in de verf, zonder
oog te hebben voor de achter-
kant van onze samenleving.” 

In welke vorm en wanneer
het magazine zal verschijnen
is nog niet duidelijk. Victoria
Deluxe is nog op zoek naar de
juiste formule daarvoor. Wie
geïnteresseerd is om mee te
werken aan het project kan
zich aanmelden bij Victoria
Deluxe via 09/324.80.26 of via
info@victoriadeluxe.be. (TD)


