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DOCUMENTAIRE ‘RABOT’ 
FILM OVER KANSARMOEDE MET NABESPREKING 
 

 
Voor de film/documentaire 'Rabot' nestelde Christina Vandekerckhove haar camera in de Rabotwijk, de armste buurt 
in Gent, waar drie sociale appartementsblokken met de sloophamer bedreigd worden. In deze microkosmos vangen 
we een glimp op van de laatste overgebleven bewoners, die het hoofd boven water trachten te houden - van dak-
lozen over psychiatrische patiënten tot ex-gedetineerden. 
 
Na de aangrijpende documentaire is er een nabespreking van ongeveer een half uur. 

 

 
 
 

 
‘Rabot’ vertelt het verhaal van een sociaal woonblok dat tegen de vlakte moet. Mensen die een uitweg zoeken in hun 
miserie komen er van het dak springen, zij die nergens anders een woning vonden, kregen er een plaats. Een klein 
dorp in de hoogte waar onverschilligheid hoogtij viert. Zowel de bewoners als het gebouw moeten weg, het einde 
van een woelig tijdperk. We volgen een aantal bewoners tijdens de laatste maanden van hun leven in de woontoren. 
Een raamvertelling over liefde, eenzaamheid en armoede in het hart van onze Westerse samenleving. 
 
“Hebben ze het zelf gezocht? Zijn ze te lui om te werken?” De realiteit is vaak pijnlijker dan de vooroordelen. Na afloop 
van de documentaire geeft een ervaringsdeskundige (iemand die zelf in armoede geleefd heeft) samen met een 
educatieve medewerker van Welzijnszorg meer duiding over de problematiek van armoede, solidariteit, het belang 
van netwerken en het woonbeleid, aan de hand van de film. Zo hoor je uit eerste hand hoe armoede je soms overvalt, 
alle aspecten van leven beheerst, en hoe moeilijk het is om uit dit kluwen te geraken.  
Voor de organiserende afdeling is er ook een besprekingstekst beschikbaar. 
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De filmvoorstelling van ‘Rabot’ richt zich naar iedereen uit de 
plaatselijke omgeving die geïnteresseerd in het thema armoede. 
Het is een heel laagdrempelige activiteit met een klein vormings-
moment die voor iedereen belangrijk is. 

 

 
De organisator zorgt voor een ruimte en projectiemateriaal: 
zijnde een zaal waar de film kan afgespeeld worden, hoorbaar 
voor iedereen. Voor de sprekers is het handig om projectie en 
geluidsversterking te voorzien. 

 

  
De film/documentaire ‘Rabot’ met nabespreking van een 
ervaringsdeskundige en een medewerker van Welzijnszorg, kan 
aangevraagd worden voor de kostprijs van € 75. De kosten van 
de auteursrechten e.d. (Sabam) zijn in de prijs inbegrepen.  

 

 
① Kies ten laatste een maand op voorhand een van de beschikbare data waarop de film met nabespreking geboekt kan  
worden op http://programma.kwbeensgezind.be. 
② Vul ook de contactgegevens in van de persoon die in je afdeling verantwoordelijk is voor deze activiteit.  
③ Het kwb-secretariaat zorgt dat je tijdig over de film beschikt en dat ook alle administratieve afhandelingen omtrent 
auteursrechten e.d. geregeld zijn.  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

De partnerorganisatie voor ‘Rabot’ is Welzijnszorg vzw (WZZ), de 
autoriteit inzake armoede. Welzijnszorg wil wegen op het beleid en 
informeert politici en beleidsmakers over de armoedeproblematiek in ons 
land om een echt armoedebeleid te voeren op alle niveaus.  
Daarnaast ondersteunt WZZ verschillende armoedeprojecten en biedt 
het organisaties een megafoon om hun ervaringen en suggesties te delen. 
Als laatste zorgt WZZ ook voor educatie en vorming. Armoede bestrijden 
vraagt verandering in kijken, denken en omgaan met armoede en mensen 
in armoede. Welzijnszorg wil mensen, groepen en organisaties 
begeleiden in dit veranderingsproces. 


