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Groep Gidts is ijverig ‘dorp’ in het hart van West-Vlaanderen

Schoolvoorbeeld van
omgekeerde inclusie
Bart Vancauwenberghe, freelancejournalist

Het openbare leven in de Hoogleedse deelgemeente Gits is sterk verweven met Groep Gidts, een biotoop met
en voor mensen met een beperking. Dankzij de uitstekende samenwerking tussen deze welzijnscluster en de
gemeente vormt het prachtige 31 ha grote domein een oase, ook voor de plaatselijke bevolking. Want die komt
er graag en veel. “Met de geplande vastgoedontwikkelingen zullen we er nog beter in slagen om ‘omgekeerde’
inclusie te realiseren”, betoogt gedelegeerd bestuurder Philip Vanneste.
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