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naar de brugse poort met zohra
De Brugse Poort in de jaren zeventig:  

de Marokkaanse Zohra brengt haar jeugd door  
tussen nonnen en pastoors, wanneer de eerste imams  

in de wijk arriveren. Als meisje zoekt ze  
haar weg tussen Sinterklaas en Suikerfeest,  

tussen hoofddoek en minirok.  
 

ontdek ook de blikvangers onderweg!
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het prinsenhof  
was ooit een fier kasteel,  
dan verloederde buurt,  
nu chique stadswijk. Het is 
vandaag een stille oase tussen 
het stads centrum en de 
bruisende Brugse Poort.

de brugse poort  
is een oude arbeiders- 
wijk in volle ontwikke-
ling. Sinds de jaren zestig 
ontmoetingspunt van 
culturen en religies, van 
nonnen en vieze gasten. 

het rabot  
is een 19de-eeuwse  
arbeiderswijk en  
bruisende winkelbuurt  
in de schaduw van  
de Sint-Jozefskerk.
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protestantse 
rabotkerk

sint-jozefskerk

dominicus gent,  
maria gorettikerk

‘lievelingsstraat’  
van zohra

snoepwinkel  
‘bij maria’

moskee

moskee
moskee

5 seghersplein

4 phoenixbrug

1+10 kraanlei 67,  
museumshop  
huis van alijn

2 eerste moskee

3 orthodoxe kerk
6 sint-jan-baptist

9 el ele, pannestraat 1

7 taieb, bevrijdingslaan 157

8 beukelaarstraat 23,  
al fath moskee 

blikvanger

sticker



maak ook kennis met
Sinds de jaren zestig actief als bruggen- 
bouwer tussen verschillende gemeenschappen  
in Gent, medeoprichter van intercultureel  
jeugdhuis El Paso, sinds 1990 pastoor van  
de Sint-Jozef parochie in de Rabotwijk. 

Van 1974 tot 1992 werkzaam in de Brugse Poort, 
sindsdien pastoor van de kleurrijke ‘Regenboog-
kerk’ Sint-Antonius in de Heirniswijk.

In 1977 naar Gent gebracht door de Marok-
kaanse gelovigen om als imam op te treden. 
Verhuisde midden jaren tachtig naar Ronse  
waar hij nog steeds als imam actief is.

Kwam in 1964 als gastarbeider naar Gent, waar 
hij zijn hele leven in de textielsector werkte.

Dochter van Mohamed Dahrouch, vervoegde  
in 1968 haar vader in Gent, vandaag mede-
werkster van de Federatie van Marokkaanse 
Verenigingen (FMV).

Migreerde in 1970 naar Gent om in de textiel  
te werken, nam in 1985 de halal-slagerij van  
zijn neef in de Brugse Poort over.

Migreerde in 1970 naar Gent om in de textiel  
te werken, sinds 2007 penningmeester van  
de Arabische moskee Okba Ibn Nafi in  
de Warandestraat.

Oprichtster en coördinator van vrouwenhuis  
(en later integratiecentrum) El Ele, werkt  
sinds 1991 voor de Gentse Integratiedienst.

Werkneemster van El Ele sinds het ontstaan  
in 1982 tot het einde in 2008, sindsdien is ze 
medewerkster van de Federatie van Marok-
kaanse Verenigingen (FMV).
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zaiou, 1950

mohammed  
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antwerpen, 1955

katrien desmet 
gent, 1961
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blijven plakken in gent: 
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Zohra

///

Tanger

Marokkaans-Belgisch

Boucharafat

sinds 1971

1963

Zohra Boucharafat werd geboren  
in de Marokkaanse stad Tanger,  
in de wijk Castilla. Haar vader 
vertrok in 1970 naar België.  
In 1971 reisde Zohra hem samen  
met haar moeder en broer achterna 
naar Gent. Zohra liep lager 
onderwijs in de wijk Brugse Poort 
en middelbaar onderwijs bij de 
zusters in de O.L.V. Visitatie  
in Mariakerke. Na enkele jaren in 
de commerciële sector ging ze in 
1991 aan de slag bij integratie- 
centrum El Ele. Sinds 2006 werkt 
ze als programmator in het Gentse 
Intercultureel Centrum  
De Centrale.
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