
Onze campus is een groene oase 

met voldoende open ruimte. Wij 

realiseerden een autoluwe 

campus om de kinderen en 

jongeren een veilige sport- en 

spelomgeving te kunnen bieden.  

Met de bouw van de nieuwe 

lagere school verdween een hap 

uit het vroegere voetbalveld met 

looppiste en ontstonden 

versnipperde groenstroken.  Een 

heraanleg van sportvelden en 

groenruimte dringt zich op en 

bleek een opportuniteit om een 

nieuwe visie en vernieuwende 

concepten uit te werken voor een 

optimale herinrichting. 

Het Multifunctioneel Centrum 

(MFC) Sint-Gregorius ligt in 

Gentbrugge en begeleidt 

kinderen en jongeren met een 

beperking. 

Op de groene terreinen van onze 

campus liggen ook 2 scholen voor 

buitengewoon onderwijs. Waar de 

scholen instaan voor aangepast 

onderwijs, worden in het MFC de 

kinderen en jongeren tijdens en na 

de schooluren begeleid. 

Sint-Gregorius ontstond als school 

voor dove jongens in 1825 en 

evolueerde doorheen zijn bestaan 

naar een campus waar zorg 

geboden wordt voor: 

 Jongeren met een auditieve 

beperking. 

 Kinderen en jongeren met een 

neuro-motorische beperking. 

 Kinderen en jongeren met een 

gedrags- en emotionele 

problematiek (GES). 

 Kinderen en jongeren met  een 

autismespectrumstoornis (ASS). 
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Ondertussen werken in het MFC 

een 320-tal medewerkers 

(opvoeders, therapeuten, logistiek 

personeel, ...) samen om de 

ongeveer 400 kinderen en 

jongeren ondersteuning op maat 

te bieden. Elke cliënt is immers 

bijzonder en vraagt een unieke 

benadering. 

Met Gregorius on the move zetten wij onze dromen in beweging. Door de aanleg van een 

inspirerende en duurzame buitenruimte waar kinderen en jongeren met een beperking 

kansen krijgen. Om tot rust te komen én in beweging. Om anderen te ontmoeten en de 

maatschappij te omarmen. Omdat het een plek is waar ook buren en sympathisanten 

welkom zijn. En zo de resterende taboes worden doorbroken.  

Waar onze droom begon 



Waar men vroeger met een 

ingesloten campus zocht naar 

bescherming en discretie willen 

we nu onze buitenruimtes 

valoriseren én tegelijk werk maken 

van wat we “omgekeerde 

inclusie” noemen. Kinderen en 

jongeren met een beperking 

moeten alle kansen krijgen in de 

maatschappij (inclusie), maar 

omgekeerd willen wij ook de 

maatschappij welkom heten op 

de campus. Dit betekent dat wij 

onze sporthal, terreinen en andere 

locaties graag openstellen voor 

buren, sympathisanten, bezoekers, 

geïnteresseerden. Het bord 

‘verboden toegang’ wordt 

vervangen door ‘welkom’. Op 

deze manier willen wij ons meer 

profileren, drempels weghalen en 

de integratie van onze kinderen 

en jongeren nog meer stimuleren. 

Tegelijk kunnen bezoekers 

genieten van de accommodaties 

en troeven van onze campus.  

Met de leuze “on the move” willen 

wij iedereen, zowel kinderen, 

jongeren als medewerkers, in 

beweging brengen. Letterlijk, in de 

zin van meer actieve beweging, 

sport en spel, mét of zonder 

beperking. Figuurlijk, in de zin van 

een brede bewustwording rond 

een gezonde, duurzame levens-

houding.  

De hoofddoelstelling van deze 

‘move’ is de cliënten kansen te 

bieden in een groene buiten-

Een nieuwe kijk 

omgeving, hun mogelijkheden 

laten exploreren, spelenderwijs 

hun interesse opwekken voor 

natuur, sport, bewegen en een 

gezonde levensvisie.  

Door de verbinding met externe 

sportclubs en verenigingen 

kunnen onze kinderen en jongeren 

actiever participeren aan 

maatschappelijke initiatieven. 

Last but not least bieden we ook 

aan medewerkers de kans om na 

de werktijd te sporten, individueel 

of in team. 

Pagina 2 

Transpiratie leidt tot 

inspiratie en omgekeerd 



Onze droom 

Medewerkers, kinderen en het 

ontwerpbureau Fris in ‘t 

Landschap ontwikkelden samen 

een fantastisch en waardevol 

inplantingsplan. Het omvat naast 

actieve zones ook prikkelarme, 

stille plaatsen waar jongeren tot 

rust kunnen komen. Ook 

medewerkers kunnen hier terecht 

in hun vrije momenten of 

lunchpauzes. 

Wat bijzonder is aan dit plan is dat 

het stapsgewijs, als een legpuzzel 

tot stand kwam. Het eerste 

concept van het ontwerpbureau 

was de uitwerking van tientallen 

suggesties uit de werkgroep 

sportinfrastructuur. Dit 

conceptplan circuleerde 

vervolgens over de hele campus: 

zowel kinderen en jongeren, 

begeleiders, leerkrachten, 

therapeuten en logistieke 

medewerkers konden er hun zegje 

over doen.  

Het resultaat is een plan dat via 

inspraak door iedereen wordt 

gedragen. En waarvoor natuurlijk 

ook iedereen staat te trappelen 

van ongeduld om het 

gerealiseerd te krijgen. 

Waar alvast wordt gestart met de 

renovatie van de bestaande 

sporthal en de openstelling voor 

sportclubs in het Gentse met de 

financïële steun van Sport 

Vlaanderen willen wij met de 

verdere uitwerking van de 

buitenterreinen onze droom 

waarmaken om een kleinschalige 

groene long te worden in de 

buurt.  Sint-Gregorius wordt een 

nieuw trefpunt waar G-sport een 

prominente plaats kan krijgen. Zo 

zoeken wij de balans tussen rust en 

beweging in een duurzame 

omgeving. En dromen we in stilte 

van de paralympics ... 
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De campus 

Gespikkeld groen is bloemen-

weide, heldergroen is gemaaid 

gras en vormt de sportterreinen.  

Rond het sport- en spelplein zijn 

zittreden ingewerkt die als tribune 

en hangplek kunnen dienen. 

Even inzoomen: zone naast de lagere school 
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Centraal liggen de groene speel-

heuvels, die via het rode pad ook 

toegankelijk zijn voor rolstoelgebrui-

kers. Hier bevindt zich ook een uit-

kijkplek met klimtoestellen in natuur-

lijke materialen. 

Het rode pad is een loop- en wiel-

tjespiste in gemalen baksteen die 

uitmondt in een basket- en ver-

springplek. Het leidt ook naar een 

rolstoeltoegankelijke speelheuvel. 

De bruine stippelzones zijn zand-

plekken voor spel en beachvolley 

of ter hoogte van de basketplek als 

verspringbak.  

De blauwe zones zijn natuurvrien-

delijke opvangbekkens voor het 

overtollige regenwater (wadi’s). 

Op diverse plaatsen zijn toestellen 

ingeplant voor street-workout. Het 

zijn stevige, weerbestendige con-

structies voor jongeren met veel 

energie. 



Centraal ligt de rolstoeltoeganke-

lijke zintuigentuin. Hier zijn nissen 

voorzien met aangepaste 

aanplant voor kinderen en  

jongeren die tot rust willen komen. 

Er is een nis geuren (geurende 

planten), voelen (planten met 

speciale structuur) en klanken 

(ook voor kinderen met een 

auditieve beperking). In een 

aparte nis wordt een pluktuin en 

picknickboomgaard voorzien om 

de link met voeding en natuur te 

onderstrepen. 
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Even inzoomen: aansluitende rustzone en sportzone 

Het bestaande bos wordt wild 

gelaten en minimaal bijgesnoeid 

om als speelwildernis en mountain-

bikeparcours te dienen.  

De intensieve zone omvat ge-

maaide sportvelden en een ver-

harde pannakooi voor G-sport.  

Aansluitend bij het bos is een 

hangmattenchilplek getekend. Ze 

fungeert als rustpunt voor cliënten 

en medewerkers. 

Het openluchtklasje in de nabij-

heid van de kleuter- en lagere 

school is in een heuvel ingewerkt. 

Bloemen en bessenstruiken zorgen 

voor een geborgen gevoel. 

 

Het verharde pad geeft uit op een 

toegankelijke speeltuin met aan-

gepaste nestschommel voor kin-

deren met een motorische beper-

king. 



U kan ons alvast helpen door een 

bijdrage te storten op rekening 

van 

VZW Projecten 

BE30 4400 3400 2111  

met vermelding van het 

projectnummer 2018.13 “Gregorius 

on the move”. 

Giften vanaf € 40 zijn fiscaal 

aftrekbaar.  

Katrien Douchy - Fondsenwerving 

katrien.douchy@fracarita.org 

Petra Matthys - Administratief-logistiek directeur 

petra.matthys@fracarita.org 

M F C  S i n t - G r e g o r i u s  

Waar de droom stopt, begint de 

werkelijkheid: de zoektocht naar 

de nodige financiering voor de 

realisatie ervan. 

Gezien de grootte van het project 

krijgen wij alvast de hulp van 

professionals op het vlak van 

process management, marketing 

en networking skills. Een 

kruisbestuiving met de 

bedrijfswereld zien wij als het 

ideale traject om met het project 

aan de slag te gaan.   
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Wat nu? 

 

 

“No act of kindness, 

no matter how small, 

is ever wasted.” 

 

Aesop 

Door mensen te connecteren 

vergroten we de impact op een 

maatschappij die probeert om 

voor elkeen onder ons zorg te 

dragen. 


