
Warme oproep 
De vzw wil het project ‘Kunst in de Wacht
ruimte’ uitbreiden tot een parcours in de om
geving van de Coupure. Vandaar een oproep 
aan zorgverleners zoals artsen, tandartsen, 
psychologen, orthopedagogen, kinesisten, 
osteopaten, psychiaters, zenuwartsen, chi
rurgen om zich kandidaat te stellen voor een 
verkennend gesprek. Geïnteresseerd? Mail 
naar info@davidvzw.be.

Op vrijdag 17 mei 2019 organiseert Cultuur 
Gent samen met de galeries een opendeurdag 
onder de noemer Gent Soirees. Gentse gale
ries en off-spaces stellen dan van 18 tot 22 
uur gratis hun deuren open voor een boeiend 
avondlijk parcours langs het werk van heden
daagse kunstenaars. Ook David vzw doet mee. 
Ze opent in de cité een project dat tot stand 
kwam via ‘Wijktotems Brugse Poort’. Te zien 
zijn ‘kunstklinkers’ met daarop foto’s uit de 
oude doos. G

in de Phoenixstraat, cité Phoenix 9000. Enkele 
jaren later kwam daar de zetel van David vzw. 
De naam verwijst naar de kleine David die een 
steen gooide naar Goliath.  

David vzw profileert zich als een 
platform voor kunst en zorg. Sinds 
2016 ligt de focus op ‘Kunst in de 
Wachtruimte’. Voor het meerjaren
project nodigt ze kunstenaars 
uit om een expositie te maken op 

maat van de wachtruimte en de praktijk van 
een arts, een psychiater of een ander soort 
zorgverlener. In 2016 werd in het Algemeen 
Ziekenhuis Maria Middelares een project 
gedaan in de kunstnierafdeling, in 2018 in het 
Psychiatrisch Centrum. Dr. Guislain tijdens 
‘Jardin de Fair’. Dit jaar organiseert ze samen 
met een huisartsenpraktijk in Wetteren ‘Nick 
Ervinck, Eerste Lijn, Geel Goed. 

Tentoonstellingen maken als passie  
In 2006 organiseerde Astrid haar eerste gro
te groepstentoonstelling in het Godshuis van 
SintLaureins. In dit majestueuze neoclassis
tische gebouw van 75 meter lang en 56 meter 
nodigde ze 16 kunstenaars uit voor insitu 
werk. ‘Persévérance’ met onder meer Roger 
Raveel, Guillaume Bijl en Dirk Braeckman 
reflecteerde over de overgang tussen oud en 
nieuw. De start voor de vzw was het tentoon
stellingsproject ‘I AM HURT, kunst als spiegel 
van de ziel met 24 kunstenaars. 

Astrid leerde de Brugse Poort kennen als 
stagiair ‘Sociaal Assistent’ in het buurt
centrum van de Brugse Poort in het 

Kokerpark. Folderbedeling behoorde tot haar 
taken.  

Voor haar afstudeerproject 
‘Tussen stempel en koffiekop’ 
interviewde ze mensen aan het 
stempellokaal en bezocht hen 
thuis om te horen wat de behoef
ten waren. Tijdens huisbezoeken 
hoorde ze dat velen kampen met verveling 
en betaald werk wilden. In die tijd startte het 
project ‘zuurstof voor de Brugse Poort’ waar
bij er heel wat – mits protest – superverkrotte 
woningen werden neergehaald. Tegelijk werd 
er plaats gemaakt voor parken. Het leukste aan 
de Brugse Poort vindt Astrid de Groene Vallei. 
Ook het Pierkespark vindt zij een fantastische 
plek met vzw Trafiek, de Vieze Gasten en de 
Kringloopwinkel. Voor haar is dit de Brugse 
Poort. In het Kokerpark komt zij nog als zij 
info nodig heeft. Ze weet dat er nog steeds ac
tiviteiten georganiseerd worden zoals bijvoor
beeld een koffienamiddag voor Turkse vrou
wen wat ‘in haar tijd’ ook al zo was. 

David gooit een steen. 
Tijdens haar studie ‘Kunstwetenschappen’ 
woonde ze met haar vriend in de Sparrestraat. 
Ze trokken even weg naar Mariakerke. In 2008 
keerde Astrid terug naar de Brugse Poort en 
nam haar intrek in een beluikhuisje in een cité 

Meer info
www.david-vzw.be  
info@david-vzw.be
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Met behulp van enkele kasseien demonstreerde Leyla 
het concept van interatomaire en internucleaire ruimte 
aan de gefascineerde toehoorders.

Astrid David

Voor het project ‘kunst
klinkers’ werden foto’s 
uit de oude doos afge
drukt op stoepstenen.
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Tien jaar al woont Astrid in de cité in de Phoenixstraat. Met haar 
projecten in DAVID vzw draagt ze meer dan een steentje bij tot de 
Brugse Poort en de Gentse kunstscene. 

AST R I D ,  B E Z I E L ST E R  DAV I D  V Z W

Een steentje als pleister
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Het Pierkespark, 
ja dat is voor mij 
de Brugse Poort.


