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Woord voorzitter
Dit jaarverslag is een terugblik op het leven in
de Buurtwinkel en de activiteiten die
Buurtwinkel ondernam in 2018. Het was een
druk jaar, met een volle agenda die vooral in
het
teken
stond
van
de
gemeenteraadsverkiezingen.
Met
onze
bewonersgroepen hebben we de wijk onder de
aandacht gebracht van de kandidaten en
toekomstige bestuurders van de stad. In onze
acties stonden twee punten centraal: de
aanhoudende huisvestingsproblematiek en de
leefbaarheid van de wijk.
Het gebrek aan kwaliteitsvolle en betaalbare
huurwoningen is een oud zeer in onze
dichtbevolkte wijk. In het Fontainaspark zouden oorspronkelijk 25 sociale woningen komen.
Na terecht protest tegen een bijkomende woontoren in het park waardoor er nog minder
plaats voor groen zou overblijven, werden die woningen geschrapt. Ze zouden elders in de wijk
worden gecompenseerd. De laatste jaren neemt ook het aantal daklozen dat in de wijk verblijft,
alsmaar toe, zoals overigens in alle wijken in het centrum. Met de aanhoudende werken aan
de voetgangerszone werd netheid en het onveiligheidsgevoel vergroot. In 2019 zou, met de
heraanleg van het Fontainasplein, de laatste fase ervan worden afgewerkt. Maar er dient zich
reeds een nieuwe werf aan met de geplande bouw van een nieuw metrostation. De
leefbaarheid van de wijk is dan ook een groot aandachtspunt bij onze bewoners.
In 2018 ontving Buurtwinkel het goede nieuws van de erkenning als Plaatselijk Initiatief voor
de Ontwikkeling van de Werkgelegenheid (PIOW). Dat betekent dat er meer ruimte komt om
de klusjesdienst verder uit te bouwen. De leden van de algemene vergadering en het bestuur
vatten het plan op om de Buurtwinkel te verbouwen. Het gebouw is oud en uitgeleefd en
ondanks alle goede zorgen van Sadek en zijn medewerkers, wordt het tijd voor grondige
aanpassingen, waarbij de toegankelijkheid en de veiligheid centraal zullen staan. Er werden
voorlopige plannen opgesteld en we hopen dat die plannen in de komende jaren werkelijkheid
zullen worden.
De interne werking van Buurtwinkel onderging ook enkele veranderingen: Jasmyne nam
afscheid om elders een nieuwe uitdaging aan te gaan en Hakim nam haar plaats in als
begeleider van de bewonersgroepen. Vrijwilliger Viviane versterkt sinds 2018 het onthaalteam
op donderdag en de conversatietafel Nederlands. Vrijwilligers Wim en Hermes zijn telkens op
post de looptrainingen van onze Gazelles d’Anneessens. Badia en Anastacia verzorgen de
taallessen. Onze vrijwiligers zijn onmisbaar om de werking te laten draaien en verder uit te
bouwen. Bij deze een welgemeende dank aan iedereen die bijdraagt aan de goede werking:
alle vrijwilligers en de leden van het team, die altijd het beste van zichzelf geven.
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Dank je wel.

Wat zij allemaal verwezenlijkten in 2018, kan u lezen in dit jaarverslag. We nodigen u uit om
het grondig door te nemen. Het is het lezen waard.

Veel leesgenot,

Lief Vandevoort
Voorzitter
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1. De Buurtwinkel: geïntegreerde
wijkwerking in Anneessens
1.1 Algemeen
De Buurtwinkel vzw is een geïntegreerde wijkwerking die werkt aan de duurzame ontwikkeling
van de wijk met focus op twee domeinen: armoedebestrijding en sociale wijkontwikkeling.
Daarnaast werd het laatste jaar sterk ingezet op talentontwikkeling bij de vrijwilligerswerking
en op professionaliseringstrajecten op maat.
Hierdoor kent De Buurtwinkel een sterke dynamiek rond ontmoeting, empowerment en actief
burgerschap.
De hoofddoelstelling van De Buurtwinkel is het verhogen van de kwaliteit van het samenleven
met,

voor

en

door

de

bewoners

in

de

wijk.

Dit realiseren we door De Buurtwinkel te profileren als een ontmoetingspunt voor
wijkbewoners, waar talenten en competenties van alle wijkbewoners worden ingezet. Zo
werken we aan het samenleven in de buurt en de ontwikkeling van de wijk, op maat van de
bewoners.
Daarnaast wordt er via groeps- en themawerk, vormingen en infomomenten gewerkt aan
bewonersparticipatie en actief burgerschap. De bezoekers van De buurtwinkel kiezen de
thema’s waar we rond werken. Het gaat onder andere over grondrechten zoals huisvesting, het
veiligheidsgevoel, netheid, gezondheid, mobiliteit en luchtkwaliteit. De Buurtwinkel vindt het
belangrijk om de bewoners van de wijk te ondersteunen in hun ambities om
over maatschappelijke thema’s die henzelf en hun wijk aanbelangen de dialoog aan te gaan
met het stadsbestuur.
De Buurtwinkel kan beroep doen op een gevarieerde groep vrijwilligers die instaan voor de
organisatie en begeleiding van een laagdrempelige socio-cultureel aanbod zoals
ontmoetingsactiviteiten, conversatiegroepen, taallessen, een loopgroep en uitstappen. Voor
deze vrijwilligers en voor de doelgroepmedewerkers biedt De Buurtwinkel individuele trajecten
aan die gericht zijn op de ontwikkeling van competenties.
De werking van De Buurtwinkel groepeert verschillende deelwerkingen. Alle deelwerkingen
onderschrijven dezelfde missie, namelijk (sociale) leefbaarheid van de wijk met een duurzaam
karakter. Sommige deelwerkingen zijn integraal ingebed in de juridische structuur van de vzw,
andere deelwerkingen zijn het resultaat van een samenwerking met een of meer
partnerorganisaties. Er bestaat maw een actief samenspel tussen de eigen deelwerkingen, de
lokale netwerkactoren en actoren zoals Nederlandstalige gemeenschapspartners,
stadsdiensten
en
wijkorganisaties.
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De Buurtwinkel vervult ook een hub-functie: partnerorganisaties kunnen (tijdelijk) een intrek
nemen in het gebouw (Samenlevingsopbouw) of wijkcomités maken gebruik van de logistieke
ondersteuning en expertise van de vzw.

1.2 Deelwerkingen
De Buurtwinkel bestaat uit verschillende deelwerkingen die elk hun eigen activiteit hebben.
Daarnaast zijn er ook veel gezamenlijke activiteiten met als doel de verschillende groepen in
de buurt dichter bij elkaar te brengen en echt samenleven mogelijk te maken. Het aantal
deelwerkingen en hun aard kan wijzigen als dat bijdraagt tot het realiseren van de
doelstellingen van De Buurtwinkel. We geven hier een opsomming van de deelwerkingen.
Tijdens het sociaal onthaal kunnen mensen terecht voor een gratis koffie en thee, een
babbeltje, een krant, een activiteit,… Gemiddeld komen er per dag tussen de 10 en de 30
mensen langs in ons onthaal.
Vooral mannelijke dak- en
thuislozen
en
mensen
zonder papieren van eerder
middelbare leeftijd komen
bij ons binnen. Sinds dit jaar
zijn er ook meer vrouwen die
hun
dinsdagof
donderdagvoormiddag in de
Buurtwinkel
doorbrengen
dankzij de dynamiek die
vrijwilliger
Viviane
binnenbrengt.
Bijna elk onthaal organiseren
we een activiteit, gaande van
Cedric en Sadek van de klusjesdienst
gezelschapsspelletjes
tot
info- / vormingsmomenten over de
actualiteit, verkiezingen, de wijk,… Het onthaal is de plek waar we te weten komen wat er leeft
in de wijk en waar de mensen te weten komen wat er gaande is in de Buurtwinkel.
Eén of tweemaal per maand organiseren we een conversatietafel Nederlands. Op dinsdag
organiseren we in samenwerking met asbl ARC permanentie voor vragen rond het gebruik van
computers en smartphone (e-mail, werk / huis zoeken, opzoekwerk,…) waarbij de hulpvrager
één op één vorming krijgt gericht op zelfredzaamheid.
De outreachende werking van de sociale dienst (de permanentie) op dinsdag- en
donderdagvoormiddag zorgt voor een laagdrempelige instap gericht op het verhelderen en
oplossen van administratieve, juridische en andere concrete problemen (huisvesting, welzijn,
kinderbijslag, elektriciteitsfacturen, aflossingsplannen, …..) waar buurtbewoners mee worstelen.
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De Buurtwinkel lost op die manier heel wat kleine problemen op samen met de mensen en
verwijst vaak door naar gerichte ondersteuning en hulp. We klaren de vraag uit, helpen en
verwijzen de hulpvrager door naar meer aangepaste ondersteuning en zorg op verschillende
levensgebieden.
De
Buurtwinkel
heeft
hierbij
bijzondere
aandacht
voor
aanmeldingsondersteuning voor de Nederlandstalige kinderopvang en het onderwijs in
Brussel, huisvesting, opleiding en werk (Tracé Brussel, Werkwinkel, Actiris, VDAB), Nederlands
leren (Huis van het Nederlands, CBE Brusselleer), welzijn (CAW Brussel), gezondheid (Centrum
Geestelijke Gezondheidszorg Brussel, wijkgezondheidscentra, …), vrijetijd, beweging en sport
(Bewegen op Verwijzing, Les Gazelles de Bruxelles, …).
Door de vragen die worden gesteld tijdens de sociale permanentie hebben we een zeer goede
vinger aan de pols bij de problemen die maatschappelijk kwetsbare buurtbewoners
ondervinden.
Ook via de dienstverlening van de buurtklus- en materiaaluitleendienst hebben we een goed
zicht op wat er leeft in de wijk. De klusjesdienst doet kleine interventies die de veiligheid en
het wooncomfort van kwetsbare wijkbewoners verbeteren.
De Buurtklusdienst heeft hier ook vaak een belangrijke outreach- en signaalfunctie. De
medewerkers komen aan huis en stellen regelmatig ook andere zorgnoden vast die anders
onzichtbaar zouden blijven. Gesignaleerde problemen worden door de medewerkers
bespreekbaar gemaakt.
De buurtklusdienst stelt ook werkgereedschap ter beschikking voor bewoners die zelf aan de
slag willen gaan (behangtafel, ladder, boormachine, stelling, …)
De Buurtklusdienst is een erkend sociaal economieproject. Kortgeschoolde buurtbewoners
krijgen de kans om werkervaring op te doen en hun arbeidsattitudes verder te ontwikkelen. Zij
worden begeleid door
een trajectcoach en een
(technische) instructeur
die
met
hen
een
individueel
traject
uitstippelen en opvolgen,
gericht op het verhogen
van
hun
doorstromingskansen
naar
de
reguliere
arbeidsmarkt.
De
erkenning
als
Plaatselijk Initiatief voor
de Ontwikkeling van de
Werkgelegenheid
of
PIOW betekent ook dat
De
Buurtwinkel
de
volgende jaren het aantal
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Ambiance op het Anneessensplein tijdens Vivre Ensemble

doelgroepmedewerkers zal moeten uitbreiden. Hierdoor zal ook de dienstverlening kunnen
worden uitgebreid.
De vrijwilligerswerking van De Buurtwinkel wordt actief ondersteund en omkaderd. Vaak
komen vrijwilligers uit de doelgroep zelf. Zij krijgen in De Buurtwinkel de kans om hun talenten
in te zetten en een actieve maatschappelijke rol op te nemen als begeleider van een activiteit
of medewerker op een evenement.
De vrijwilligers worden ook omkaderd door een trajectbegeleider die samen met hen een
ontwikkelingstraject opzet en hen begeleidt om verder te groeien in hun competenties. Deze
trajecten zijn maatwerk en gericht op verdere ontplooiing en zelfredzaamheid, actieve
maatschappelijke participatie en versterking van de maatschappelijke positie van de
doelgroep.
De armoedewerking ontwikkelde de voorbije jaren een actieve werking rond het recht op
wonen. Mensen in armoede leren er hun grondrechten beter kennen, de dialoog met het
beleid en de huisvestingsmaatschappijen aangaan en hun situatie structureel te verbeteren. De
meeste activiteiten in dit kader situeren zich rond de bewonersgroep “Change Anneessens”,
maar ook daarbuiten bieden we een kader voor maatschappelijke en politieke participatie van
mensen in armoede.

1.3 Onze context: de Anneessenswijk
De Anneessenswijk is een woonwijk met een jonge bevolking, een zeer grote sociale mix en
hoge armoedecijfers. Het woningbestand wordt gekenmerkt door vaak te kleine en
oncomfortabele woningen en grote sociale wooncomplexen. Vlakbij De Buurtwinkel staan er
twee grote sociale woontorens (Gierstraat). De sociale woonwijk “Vijf Blokken” ligt op een
boogscheut van de Anneessenswijk. Waar deze wijk de voorbije jaren wat achterbleef op vlak
van stadsontwikkeling, kwam ze de voorbije jaren in de “frontlinie” van een aantal grote
stadsontwikkelingsprojecten: de voetgangerszone, de Kanaalzone, de Zuidwijk, de
toekomstige metro op de noord-zuidas, …

Armoede en inkomen
Het gemiddeld belastbaar inkomen per inwoner van de wijk, bedroeg 9.067 EURO (in 2015, zie
kaart). De wijk Anneessens situeert zich daarmee bij de wijken met de laagste inkomens per
inwoner. Het gewestelijke gemiddelde belastbaar inkomen per inwoner, bedroeg 13.831 EURO
(2015).
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Kaart 1: Gemiddeld belastbaar inkomen per inwoner

Werkloosheid en jongerenwerkloosheid in de Anneessenswijk
Het aandeel werkloze wijkbewoners op beroepsactieve leeftijd (18-64 jaar) bedroeg 21,24 % in
2014
(gewest:
14,82
%).
Het aandeel van de jonge werklozen bedraagt in de wijk Anneessens 12,26 % in 2016, het
gewestelijke gemiddelde bedroeg 10,87 % in datzelfde jaar.

Nationaliteiten in de Anneessenswijk
De Anneessenswijk kent verschillende nationaliteiten (2016): 60,8% heeft de Belgische
nationaliteit (gewest: 65,2%), een hoog aandeel inwoners met Marokkaanse nationaliteit van
10,7% (gewest: 3,1%) en 3,5% (gewest: 2,4%) heeft de Spaanse nationaliteit.

Huishoudens en kinderarmoede
De kinderarmoede indicatoren tonen aan dat zowel Anneessens als stad Brussel een vrij hoge
kinderarmoede tonen. Iets meer dan één op de vijf kinderen (22,4%) leeft in een gezin zonder
inkomen uit arbeid (2013, kaart). In de Stad Brussel bedraagt het aandeel alleenstaande ouders
met kinderen van 0 tot 3 jaar 18,6% (2017, Tabel). In vier op de tien van de huishoudens met
kinderen van 0 tot en met 3 jaar, heeft geen van de ouders een EU-nationaliteit (2017, tabel).
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Kaart 2:Het aandeel minderjarigen dat in een huishouden zonder inkomen uit arbeid leeft , wijken, 2013

De kansarmoede-index van Kind en Gezin voor de stad Brussel, is de vierde hoogste in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest met 32,2%. De index beschouwt kinderen ‘in kansarmoede’ als
ze zwak scoren op drie of meer van volgende criteria: maandinkomen gezin, opleiding ouders,
stimulatieniveau van de kinderen, arbeidssituatie ouders, huisvesting en gezondheid.
Verder wordt gekeken naar de gemiddelde onderwijs-kansarmoede-indicator (OKI). Dit is het
gemiddelde aantal van volgende risicokenmerken per leerling: laag opleidingsniveau moeder,
gezinstaal niet Nederlands, buurt met hoge mate van schoolse vertraging en schooltoelage.
Voor Brussel bedraagt de gemiddelde OKI 2,5 voor het kleuteronderwijs in het schooljaar 20162017. (onderwijs en vorming).

Overzicht van de armoede-indicatoren - Stad Brussel
Aandeel huishoudens met kinderen van 0 tot en met 3 jaar: niet-EU [%] [2017]
Kansarmoede-index Kind en Gezin [%] [2017]
Aandeel alleenstaande ouders met kinderen van 0 tot en met 3 jaar [%] [2017]
Aantal individueel begunstigden (equivalent) leefloon (categorie gezinslast) t.o.v. 0-17 jaar
[%] [2016]
Gemiddelde OKI: kleuteronderwijs [aantal] [2016-2017]
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40,8%
32,2%
18,6%
6,5%
2,50

Vroegtijdig schoolverlaten
Het percentage vroegtijdige schoolverlaters, woonachtig te Brussel, evolueert naar het
gewestelijke cijfer (grafiek 1). Dat percentage is dubbel zo hoog als dat voor het gehele
Vlaamse onderwijs. In schooljaar 2015-2016 bedroeg het percentage voor Brussel exact 21,0
% (niet zichtbaar op grafiek 1)

Grafiek 1: Percentage vroegtijdige schoolverlaters in de Stad Brussel, ten opzichte van het Vlaamse en
het Brusselse percentage - Bron: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/vroegtijdig-schoolverlaten-in-hetvlaams-secundair-onderwijs
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2.

Activiteiten in 2018

2.1 Talentontwikkeling als uitgangspunt voor een
vrijwilligerswerking
Emancipatie, empowerment en zelfrealisatie zijn centrale begrippen in de werking van de
Buurtwinkel. De Buurtwinkel doet niet alleen aan hulp- en dienstverlening, maar biedt ook
een kader waarbinnen mensen worden aangesproken op hun sterktes en kansen krijgen om
hun talenten verder te ontwikkelen. De Buurtwinkel gelooft sterkt in een collectieve dimensie
van empowerment: samen staan we sterk en kunnen we van elkaar leren. Door samen te
werken, ontwikkelen mensen niet alleen individuele competenties, maar ontdekken ze ook de
kracht van het samen-leven in een wijk of een stad.
De opleiding en tewerkstelling binnen de klusjesdienst biedt reeds een traject dat leidt naar
zelfredzaamheid en sociale activering. De finaliteit voor de doelgroepwerknemers is
inschakeling op de arbeidsmarkt, maar het traject is uiteindelijk gericht op zelfontwikkeling
op alle vlakken. Ook binnen de vrijwilligerswerking is er aandacht voor zelfontwikkeling. De
werking met socio-culturele activiteiten biedt hiervoor een goede context. De loopgroep, de
taalactiviteiten en het onthaal worden immers grotendeels omkaderd door vrijwilligers. Deze
mensen kwamen ooit in De Buurtwinkel langs met een hulpvraag of namen deel aan een
activiteit. Ze zijn blijven komen en hebben een plaats verworven in de dagelijkse werking als
organisator van een activiteit.
Deze vrijwilligers ondertekenen een contract waarin ze de missie en de doelstellingen van De
Buurtwinkel onderschrijven en waarin ze verklaren dat hun activiteit bijdraagt aan het
realiseren van deze missie en doelstellingen. De vrijwilligers komen enkele keren per jaar
samen, waarvan minstens één moment waar de strategische lijnen, maar ook de financiële
verslaggeving van de vzw wordt voorgesteld. Deze transparantie wordt zeer op prijs wordt
gesteld en zorgt voor meer motivatie en betrokkenheid.
De vrijwilligers uit de doelgroep krijgen de mogelijkheid om onder begeleiding van een
trajectbegeleider een persoonlijk ontwikkelingstraject af te leggen gericht op talenten,
individuele ambities, zelfontplooiing en zelfredzaamheid. In 2019 zal dit luik verder
uitgewerkt worden.

2.2 Zorgzame buurt via een geïntegreerde aanpak en
professionaliseringstraject
Vermaatschappelijking van de zorg
Het Vlaamse welzijnsbeleid zet sedert een aantal jaren de vermaatschappelijking van de zorg
centraal. Dat houdt in dat mensen voor hun dagelijkse zorgvragen een beroep doen op hun
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naasten. De draagkracht van die naasten is echter niet altijd groot genoeg om ook de zorg
voor anderen erbij te nemen. Veel mensen, zoals mensen in armoede, kunnen dat niet op eigen
kracht en hebben net extra ondersteuning nodig. Het publiek van De Buurtwinkel bestaat voor
een groot deel uit alleenstaanden van middelbare en hogere leeftijd. Het buurthuis is een
referentiepunt in de wijk, waar mensen ontmoeting, activiteiten, dienstverlening en
engagement komen zoeken. Bovendien zijn wij als enige Nederlandstalige organisatie in de
buurt, een referentie voor mensen die het Frans niet beheersen. In 2017 deed het
Kenniscentrum Welzijn Wonen Zorg (WWZ) een onderzoek naar de informele zorgnetwerken
van kwetsbare mensen in Brussel, o.a. ook in De Buurtwinkel. De conclusies uit het hierop
volgend verschenen cahier – zijn, samengevat, dat hun informele zorgnetwerken – als ze al
bestaan - niet voldoende draagkracht hebben en dat professionele zorg onontbeerlijk is. De
Buurtwinkel tracht hier een antwoord op te bieden.

Laagdrempelig zorg- en solidariteitsnetwerk
De wijkwerking is een actor in zorg- en solidariteitsnetwerk zonder drempels. Via de
huisbezoeken van de gratis klusjesdienst en via het sociaal onthaal met permanentie, komen
we in contact met de meest onbereikbare inwoners van de wijk. Dit zijn zeer vaak
alleenstaanden
en
ouderen
in
de
Anneessenswijk. Dat staat
ons toe om in te staan
voor toeleiding van deze
doelgroepen naar het
aanbod van zorg- en
gezondheidsactoren in de
wijk. Samen werken we
aan een zorgzame buurt.
Vanuit onze jarenlange
aanwezigheid in de wijk
en de ongeveer 500
hulpvragen
die
ons
jaarlijks gesteld worden,
bouwden wij een netwerk
op van lokale actoren.
Dat netwerk is duurzaam
Groepsfoto tijdens een uitstap in Brugge
en dynamisch: soms is de
samenwerking intensief, soms minder intensief. Er worden steeds nieuwe diensten en actoren
toegevoegd. Ook de taakverdeling wijzigt al eens, al blijft iedereen verantwoordelijk voor de
uitvoering van de eigen kerntaken. Er is regelmatig overleg met de partners (onthaalhuizen,
sociale diensten,…) waarbij we proberen afspraken vast te leggen die individuele hulpvragen
overstijgen. Onze eigen taak inzake een zorgzame buurt zien we in het opsporen van noden
bij moeilijk bereikbare doelgroepen en het toeleiden van die groepen naar bestaande actoren,
activiteiten en initiatieven in de wijk (of erbuiten) via klusjesdienst en sociaal onthaal. Die
initiatieven vormen een heel continuüm van mogelijkheden: gaande van laagdrempelige
ontmoetingsactiviteiten tot het vinden van aangepaste huisvesting.
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Professionaliseringstraject
Voor de buurtklusdienst voorzien we een deeltijdse trajectcoach voor de (laaggeschoolde)
medewerkers en vrijwilligers. In samenwerking met partners wordt er een persoonlijk en
professioneel ontwikkelingsplan opgesteld om de dienstverlening te optimaliseren. De focus
van dit ontwikkelingsplan is de onthaalfunctie en de sociale begeleiding van de bereikte
wijkbewoners. De medewerkers worden gevormd in sociale vaardigheden en leren ook zelf het
aanbod en de doelstellingen van ons netwerk kennen.
De doelen van dit professionaliseringstraject zijn:
- meer participatie aan het intern beleid van De Buurtwinkel door kadervorming:
vrijwilligers en laaggeschoolde medewerkers worden betrokken bij de strategische
keuzes die de organisatie maakt;
- verbetering van het Nederlands van onze medewerkers en vrijwilligers ism Huis vh
Nederlands, zodat ze personen in het Nederlands kunnen onthalen;
- verbetering van hun kennis over armoede en ervaringsdeskundigheid: voor vrijwilligers
zonder armoedeachtergrond voorzien wij vormingen over wat armoede is en wat dit
doet met een persoon;
- verbetering van de onthaalcompetenties van de vrijwilligers;
- verbetering van hun kennis van de sociale kaart: doorheen het traject krijgen
vrijwilligers en medewerkers info over de verschillende organisaties uit ons netwerk.
Voor de zorgbehoevenden is de toegevoegde waarde van het professionaliseringstraject, dat
we betere diensten zullen verlenen en beter in kunnen spelen op hun noden. Voor de
kortgeschoolde medewerkers – zoals de klusjesmannen - zal het traject een interessante
toevoeging aan hun werk betekenen, omdat ze bewuster zullen kunnen omgaan met de
signalen rond zorgnoden: het is een valorisering van de meer informele kant van hun werk.
Hetzelfde geldt voor de vrijwilligers, hun engagement en functie binnen De Buurtwinkel
worden gevaloriseerd met gunstig effect op hun betrokkenheid en het contact met de
doelgroep.

Conclusie
Mensen weten dat ze altijd op ons beroep kunnen doen, dat ze met de meest uiteenlopende
vragen of voorstellen tot bij ons kunnen komen. Voor de buurt vullen wij op die manier een
leemte op, omdat we een open deur zijn met een flexibele en onvoorwaardelijke werking. Dit
draagt voor een stuk bij aan de sociale cohesie en het vertrouwen binnen het wijkgebeuren.
Hoever een samenleving is ontwikkeld kan je zien aan hoe men omspringt met de meest
kwetsbaren, wordt wel eens gezegd. Dat geldt zeker op lokaal niveau, waar onze werking de
rol vervult van opstap voor diegenen die dreigen uit de boot te vallen; wij waken erover dat
ook de meest kwetsbare, alleenstaande en zorgbehoevende ouderen mee zijn. In een wijk waar
informele zorgnetwerken zo goed als afwezig zijn, willen wij met de geïntegreerde wijkwerking
een ankerpunt zijn van solidariteit en zorgen voor elkaar.
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2.3 Activiteiten in het kader van doelstelling Armoedebestrijding

Gemeenteraadsverkiezingen:
memorandum BPA en Brussels
Armoededebat
Een groot deel van onze energie en acties
rond armoedebestrijding stonden dit jaar in
het teken van de lokale verkiezingen. Qua
campagne inspireerden we ons op de “wat
als ik burgemeester ben”-campagne van het
Netwerk tegen Armoede. Verkiezingsaffiches
met mensen in armoede met een
burgemeesterssjerp en verkiezingsslogans
circuleerden op sociale media.

Op bezoek op het Stadhuis bij de eerste schepen
Alain Courtois en schepen van mobiliteit en
Met de vijf verenigingen waar armen het woord openbare werken Els Ampe

nemen, gesitueerd in Stad Brussel en Brussels
Platform Armoede schreven we het memorandum “Vier eisen voor een sterk Lokaal Sociaal
Beleid in de Stad Brussel”:
1.
2.
3.
4.

Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen voor de laagste inkomensgroepen
Garantie op dringende medische hulp voor mensen zonder wettig verblijf
Tijdelijke bezetting als sociaal wooninstrument
Schoolpoortwerk als hefboom voor een sterk beleid rond ouderbetrokkenheid op
school

Met een delegatie van
ervaringsdeskundigen in deze
thema’s – telkens drie van De
Buurtwinkel - brachten we een
bezoek aan de kopstukken
van alle politieke partijen om
onze aanbevelingen af te
toetsen. Het was intensief
werken, maar zeker de moeite
waard. We zagen enkele van
onze
aanbevelingen
terugkomen
in
de
partijprogramma’s.
We
konden enkele van onze
In de studio van BRUZZ met het memorandum van Brussels
punten verdedigen op BruzzPlatform Armoede
radio. Enkele weken voor de
verkiezingen, op donderdag 20 september, hielden we het Grote Brussels Armoededebat met
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de kopstukken. Hier werd telkens door een duo, werker+ervaringsdeskundige, publiekelijk
gepolst naar hun standpunten rond onze aanbevelingen. In 2019 zetten we dit boeiende traject
verder, met als inzet regelmatig overleg met de nieuwe schepenen.
De kandidaten van de
verschillende lijsten tijdens
het Groot Armoededebat op
23/09: vlnr: Els Ampe (Open
VLD), Els Butenaers (N-VA),
Véronique Petes (CD&V),
Bart Dhondt (Ecolo-Groen),
Henk Van Hellem (PS), Ans
Persoons (Change.brussels).
Rechts van Ans Persoons
zaten nog Bruno Bauwens
(PTB-PvdA)
en
Fabian
Mainain (Défi)

Sociale permanentie
Tijdens de sociale permanentie op
dinsdagen donderdagvoormiddag
ontvangen we vijf tot zes personen die
telkens één of meerdere hulpvragen
stellen. In totaal behandelden we een
400-tal hulpvragen van 90 individuele
hulpvragers. De hulpvragen zijn zeer
uiteenlopend: vaak nemen we de rol op
van publiek schrijver, geven hulp bij het
invullen van documenten, bij het
versturen van sollicitaties en CV’s, we
bellen en mailen naar diensten, helpen bij
het
zoeken
naar
een
woning,
beantwoorden
vragen
ivm
verblijfsdocumenten en medische kaart,
beantwoorden ook allerlei juridische
vragen, infovragen en andere vragen.
Mensen komen ook raad vragen voor
problemen van meer persoonlijke aard of
Een foto uit de campagne "Wat als ik
hebben soms gewoon nood aan een
burgemeester was"
luisterend
oor.
Voor
meer
gespecialiseerde vragen verwijzen we door naar organisaties met de juiste expertise. Met
enkele organisaties hebben we de afspraak dat we kunnen bellen om raad te vragen inzake
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specifieke cases. Sedert we staan vermeld in een folder van Stad Brussel, vinden ook jonge
ouders hun weg naar De Buurtwinkel voor de inschrijvingsmomenten voor het Nederlandstalig
onderwijs.
De oplossingen die we aanreiken zijn vaak klein maar concreet. Mensen geven aan dat in de
veelheid aan praktische zaken of problemen die ze moeten behandelen, een concrete
oplossing vinden voor één daarvan hen motiveert en mentale rust geeft. Verder is deze sociale
dienstverlening een interessante manier om te weten wat er leeft bij de mensen in de wijk en
bij kwetsbare mensen. Bovendien bereiken we met de sociale dienst nieuwe mensen die
geïnteresseerd.

De affiche van het armoededebat
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Jeu de Loi
In 2017 produceerde De Buurtwinkel, in
samenwerking met de actiegroep Sasudu uit
Molenbeek en onder de deskundige begeleiding
van Centre Vidéo Bruxelles, de film “Jeu de Loi”.
De film behandelt de Brusselse huisvestingscrisis
en welk effect deze heeft op individuen en
gezinnen. Deze film houdt vormelijk het midden
tussen fictie en non-fictie, maar de verhalen die
verteld worden zijn hard en reëel. De acteurs,
tevens de regisseurs, zijn zelf slecht gehuisveste
Brusselaars. Van de Buurtwinkel namen 5
deelnemers deel aan het hele project dat een jaar
duurde. De film beoogt impact op twee fronten.
Enerzijds leerden de 6 deelnemers hoe films tot
stand komen, leerden ze hoe hun verhaal in een
scenario te verwerken en genoten ze een
acteursopleiding. Anderzijds toonden we de film
tijdens verschillende voorstellingen in scholen, bij
andere bewonersgroepen, zelfs op televisie op
BX1. Zo willen we het bredere publiek sensibiliseren en een rol spelen in het publieke en
politieke debat over huisvesting in Brussel. Telkens gingen er enkele acteurs mee om te
getuigen en om in debat te gaan met de kijkers. In 2018 vertoonden we de film 9 maal:

-

-

-

-
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op de regionale televisie BX1;
bij actiegroep Sasedu in
Molenbeek;
in het Cultuurcafé in Elsene;
voor leerlingen van het SintJans-Berchmanscollege in het
kader van de week tegen
armoede;
voor studenten van
Hogeschool Odisee tijdens een
gastcollege over participatie;
Filmvoorstelling met gesprek acteurs in een school
tijdens een festival rond wonen
in gemeenschapscentrum De
Rinck in Anderlecht;
aan de Conseil Consultative Logement van Molenbeek;
tijdens een gastcollege in de Erasmushogeschool;
aan de bewoners van de sociale woningen “5 blocs” aan de Papenvest. Deze
bewoners moeten binnenkort verhuizen aangezien het gebouw wordt ontmanteld.
Intussen leven zij in slechte omstandigheden en met weinig comfort. Er is weinig

communicatie over hun toekomst en waar zij zullen worden gevestigd. De film Jeu
de Loi gaat ook over de lange wachtlijsten en de kwaliteit van deze woningen.

De “nieuwe” wijkwandeling
Na het succes van de film “Jeu
de Loi”, zowel qua proces als
qua product, leek het evident
om verder te gaan met dit
‘winning team’. Het team
breidde uit met partner Inter
Environnement Bruxelles (IEB)
en de groep Alarm van
buurthuis
Bonnevie
(zij
maakten eerder de film “Parti
du Rêve du Logement met CVB,
een film die internationaal
toerde in 2016 en 2017). Deze
keer maakten we geen film
samen, maar ontwikkelden 4
mensen van de Buurtwinkel en
De makers van de nieuwe wijkwandeling tijdens een brainstorm
3 van Bonnevie een “Marche
in Molenbeek
Urbaine”: een stadswandeling via
dewelke enkele Brusselaars hun verhaal over het probleem om een woning te vinden uit de
doeken doen. De pitch van de wandeling luidt als volgt: « Badia, Claude, Marc, Mika, Osman,
Otman et Victoria chacun avec leur parcours singuliers se sont heurtés à la difficulté de trouver
un logement abordable et de qualité à Bruxelles. Ils ont imaginé et mis sur pied cette balade
pour partager leurs expériences et donner à réfléchir sur la politique du logement en Région
bruxelloise ». De stadwandeling zal een eerste maal doorgaan tijdens een festival rond
huisvesting in maart 2019, georganiseerd door de Brusselse Bond voor Recht op Wonen.
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Radio uitzending op Radio PANIK
Door het beleidswerk van het afgelopen jaar en het werk rond de gemeentelijke verkiezingen
en de regionale verkiezingen die in 2019 volgen, reflecteerde een zestal deelnemers van de
Buurtwinkel / Change Anneessens over democratie. De groep stelde dit concept in vraag en
deed een kritische reflectie over de verschillende facetten van democratie zoals wij die in België
kennen. De sessie startte met een foto-expressie methodiek. Dit bood een aanknopingspunt
met een voorstel om radio te
maken. Tijdens een zestig
minuten
durende
radioreportage spraken de
deelnemers
over
de
hoogtepunten van vier jaar
werken
rond
beleid
en
beleidsaanbevelingen
en
werden de favoriete plaatjes
van de deelnemers gedraaid.
De
reportage
was
een
slotmoment van vier jaar
werken rond wonen zowel op
regionaal als gemeentelijk vlak
en daarbij horende acties,
De leden van Change Anneessens maken hun eigen uitzending
dialoogwerkgroepen
en
over democratie bij Radio Panik
vormingen. Uit de reportage
bleek dat samen actievoeren en
zich samen verzetten tegen onrecht door de groepsleden als prioriteit worden gezien. Ze
gaven ook aan dat de dialoogwerkgroepen van het afgelopen jaar moeilijk waren omdat ze
het gevoel hebben dat werken rond beleid en beleidsaanbevelingen toch niets uithaalt omdat
“de politiek” niet echt luistert. De reportage werd enkele dagen in juni na elkaar uitgezonden
op Radio Panik. Naar de eerste uitzending op 6 juni luisterden we samen in De Buurtwinkel.

Vorming huurprijsomkadering
De huurprijsomkadering is een dossier dat de actiegroep Change Anneessens al enkele jaren
opvolgt. In het onthaal gaf de BBROW, Brusselse Bond voor het Recht op Wonen, een vorming
over het nieuwe rooster en mensen konden hun reële huurprijs vergelijken met die volgens het
rooster.

Ontmoeting Pascal Smet ihkv evaluatie winteropvang daklozen
Minister Pascal Smet kwam op 1 februari ij ons op de koffie voor een babbel over mobiliteit in
Brussel. Tijdens dit gesprek zaten ook enkele daklozen mee rond de tafel. Zij wensten een
volgend overleg met de minister te beleggen om het te hebben over de winteropvang, meer
bepaald de nachtopvang van SamuSocial. Enkele weken later, op 29 maart, trokken een vijf-tal
gebruikers met hun bevindingen en aanbevelingen naar het kabinet. De ervaringen over de
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hygiëne, de aanpak van de werknemers, de drug- en alcoholgebruikers en de algemene
werking werden al eerder aangekaart in de jaarlijkse gebruikersevaluatie via Brussels Platform
Armoede. Dit was de eerste keer dat er een rechtstreekse ontmoeting was met één van de
bevoegde ministers. De aanbevelingen die de gebruikers gaven: een onafhankelijke
ombudsdienst die klachten behandelt, vorming voor werkers in omgaan met conflicten en in
conflictbemiddeling, opgesplitste afdelingen voor alcohol- en druggebruikers. Naast deze
concrete zaken vroegen zij ook politieke antwoorden en structurele oplossingen voor dak- en
thuisloosheid, meer sociale woningen, lagere huurprijzen, meer housing first. De minister stelde
voor om een brief te schrijven naar de directie van de Samusocial.

Werelddag tegen armoede op 17 oktober
‘La pauvrophobie’ of de angst
voor de armen was het thema van
de Brusselse werelddag tegen
armoede. Een wandeling bracht
de
deelnemers
langs
verschillende Brusselse plaatsen
die een link hebben met de
armoede in de stad. We hielden
mee de stand van Brussels
Platform Armoede aan het
Muntpunt. Opvallend was de
relatief grote interesse van jonge
mensen en studenten die
spontaan kwamen vragen wat de
bedoeling
was.
De
geïnteresseerden konden op een bordje schrijven welke maatregel zij zouden invoeren in de
strijd tegen armoede moesten ze burgemeester zijn. De deelnemers mochten dan op de foto,
die dan meteen campagnegewijs op de sociale media werd gepost.
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Publieke informaticus
Vele hulpvragen tijdens de
sociale
permanentie
zijn
gelinkt aan de digitale kloof.
Mensen vragen hulp bij het
versturen van e-mails en
sollicitaties, bij het invullen van
e-documenten,
bij
opzoekwerk,…
Om
een
antwoord te bieden op deze
hulpvragen, maar vooral ook
om mensen zelfredzamer te
maken,
houdt
een
“informaticien public” elke
dinsdagvoormiddag
sinds
Informaticien public Didier in volle actie
september
permanentie
tijdens
het
onthaal.
Dit
organiseren we in samenwerking met asbl Action et Recherches Culturelles (ARC).

Eéndagsstages
Een aantal keer per jaar ontvangen we studenten uit Vlaamse secundaire scholen die op een
inleefstage rond armoede zijn. Deze krijgen dan van een werker van De Buurtwinkel eerst uitleg
over de wijk en onze werking en krijgen daarna een taak in het onthaal.
In het kader van het VGC-project “Kijk eens over het muurtje” ontvingen we twee ambtenaren
van de Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling (RVA) en een sociaal werker uit een onthaalhuis
voor gezinnen, telkens voor een dag. Zij staken een handje toe in het onthaal en kregen uitleg
over de werking. Daarna volgde een gesprek tussen de werknemers van de RVA en enkele
werkzoekende 50 plussers., aangezien de meeste werkzoekenden die bij ons langskomen van
vreemde origine en 50+ zijn en hun zoektocht naar werk en de relatie met RVA verre van
evident zijn.
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2.4 Activiteiten in het kader van doelstelling Sociale
Wijkontwikkeling
Overleg met burgemeester
rond veiligheid en
leefbaarheid
In 2017 koos Change
Anneessens ervoor om het
thema wonen te verruimen
en ook leefbaarheid in de
wijk te behandelen. Andere
bewoners gaven aan vanuit
de wijkwerking iets rond de
veiligheid te willen doen. Een
eerste
kennismakingsontmoeting
met de nieuwe burgemeester
Philippe Close volgde al in
Burgemeester Philippe Close op bezoek
november 2017. Tijdens dit overleg
werd de intentie uitgesproken om elkaar regelmatig rond dit thema te ontmoeten.
Ondertussen haalde de actualiteit ons in en was het Anneessensplein eind 2017 even het decor
van voetbalrelletjes waarbij enkele handelszaken het moesten ontgelden. Dit was meteen de
aanleiding om snel een nieuw overleg met de burgemeester te beleggen. We kregen enkele
handelaars, jongeren, kwetsbare en middenklasse bewoners bijeen om dit overleg voor te
bereiden. Vervolgens volgden op 10 en 15 januari een tweede en derde ontmoeting met
aanbevelingen over veiligheid (werking politie en preventiediensten), jongeren en
samenwonen in de wijk. Dit overleg werd positief geëvalueerd door de deelnemers aangezien
enkele aanbevelingen effectief werden uitgevoerd.

Minister Pascal Smet op de koffie rond mobiliteit in Brussel
We schreven eerder over het bezoek van Minister Pascal Smet voor een gesprek over de
winteropvang. Maar de minister kwam eerder op 1 februari al eens- op zijn eigen verzoek- op
bezoek om kennis te maken met de werking. De buurtbewoners waren enthousiast, want je
hebt niet elke dag een minister op de koffie. Hoewel het opzet vooral een eerste kennismaking
was, wilden onze mensen de gelegenheid aangrijpen om het over mobiliteit in Brussel te
hebben. Na een voorbereidend overleg was iedereen klaar om de minister interessante vragen
te stellen. De te grote aantal auto’s in Brussel is toch een vaststelling die telkens opnieuw moet
gemaakt worden (ook spontaan door de meest kwetsbare Brusselaars) en waar maar geen
beterschap in lijkt te komen. Minister Smet had het o.a. grote parkings in de rand van het
Gewest. Voor de lokale problemen met mobiliteit verwees hij door naar het Stad Brussel of de
federale regering wat betreft bedrijfsvoertuigen. We volgen dit verder op.
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Solidare-IT, het StoepSalon en Imagine Anneessens
Vzw Solidare-it! werd in 2016 als laureaat verkozen van het Participatiebudget van de Stad
Brussel. Het doel van deze vzw is om onze buurten warm, verbonden en solidair te maken.
Solidare-it! en De Buurtwinkel gingen daarom aan de slag met de mensen van de
Anneessenswijk met de vraag “Hoe kunnen we de solidariteit in de wijk vergroten en de wijk
gezelliger maken?”. Met die vraag als leidraad werden eerst de behoeften van de bewoners in
kaart gebracht, wijkvergaderingen georganiseerd en werd samen met een trekkersgroep
gezocht naar een aantal concrete projecten voor een meer solidaire wijk. Brussel Participatie
stelde voor het heel traject een budget van 35.000 euro beschikbaar. Over de bestemming van
het grootste deel van dat budget (20.000 euro) beslisten de bewoners trouwens zelf. Uit de
projectideeën die voortvloeiden uit het participatieve traject werd het Stoepsalon gekozen als
realiseerbaar binnen het beschikbare budget.
De

mogelijkheid tot
spontane
ontmoetingen op een
plek in de openbare
ruimte
toegankelijk
voor iedereen bleek
voor de buurtbewoners
één
van
de
belangrijkste
prioriteiten. Omdat er
niet zoveel vrije ruimte
beschikbaar is in de
wijk
vonden
we
inspiratie
in
de
“parklet” beweging uit
de VS. Het idee is dat 2
parkingplaatsen
Het StoepSalonTrottoir van Solidare-IT
omgetoverd
worden
tot een leuke ontmoetingsplek waar mensen kunnen zitten, rusten, lezen, picknicken, werken,
elkaar ontmoeten. We baseerden ons project op hetzelfde principe, maar aangevuld met
allerlei elementen die aansporen tot meer solidariteit tussen buurtbewoners. Zo was er een
bibliotheekje geïntegreerd, een givebox en een krijtbord waarop mensen een vraag konden
stellen of een boodschap achterlaten. Maar daarnaast was er ook een speelgoedkoffer met
speelgoed en gezelschapspelletjes en een podium aanwezig. Er konden dus ook af en toe
kleine buurtevenementen georganiseerd worden in en rond het StoepSALON. We rekenden
op zowel de mensen als de organisaties uit de wijk om af en toe een vertelnamiddag, een
concertje of een filmvoorstelling te organiseren. De inrichting zelf gebeurde trouwens ook ahv
een aantal workshops met verschillende groepen buurtbewoners. Zo werd er op de lancering
zelf nog een Graffitti workshop georganiseerd om ook de jongeren uit de wijk zoveel mogelijk
te betrekken. Het design en een deel van de uitwerking gebeurde door een jong en creatief
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collectief (Bsprout) uit de
wijk zelf. Klein detail, de
hele
inrichting
was
modulair opgebouwd en
kon dus van tijd tot tijd
veranderd worden.
Tijdens de zomer stond
het stoepSALON in de wijk
voor zowel spontane
ontmoetingen als kleine
buurtinitiatieven.
De
ruimte
was
vrij
toegankelijk
voor
iedereen, en bewoners en
organisaties kunnen de
ruimte
verder
laten
groeien en leven met hun
ideeën en activiteiten.
Hoe de toekomst van het
straatmeubel er op dat
moment uitzag was nog
een verrasing.
Geen beter moment om
dit initiatief voor en door
bewoners in te huldigen
dan tijdens een wijkfeest.
De officiële inhuldiging
vond dan ook plaats in het
kader van het Buurtfeest “Imagine Anneessens”. Imagine Anneessens was een gratis buurtfeest
met muziek, film, kinderanimatie, beeldentocht door de wijk, hapjes, etc. georganiseerd door
CAW Foyer Bodegem, KWB, De Buurtwinkel en Solidare-it!.

Vervolg StoepSalonTrottoir
Van het StoepSalonTrottoir werd tijdens de zomer intensief gebruik gemaakt, maar niet tot
vreugde van iedereen. De dak- en thuislozen, sans-papiers die hiervan gebruikmaakten werden
door o.a. de leerlingen en het personeel van de hogeschool Fransisco Ferrer als overlast
ervaren. De directie ging ervan uit dat het StoepSalon van De Buurtwinkel was en dat het "ons"
publiek was dat hier gebruik van maakte en kwam met klachten naar De Buurtwinkel. Zo kwam
er een dialoog op gang tussen de school, preventiedienst BRAVVO en Buurtwinkel. In het najaar
2018 startten we met ateliers en gesprekken met en tussen de leerlingen, bezoekers van De
Buurtwinkel en andere wijkbewoners. Het doel van die gesprekken is een gemeenschappelijke
activeitenkalender voor het plein die zal starten in mei 2019 en ook voorstellen tot herinrichting
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van het plein. Een belangrijke bijkomende doelstelling voor ons is het sensibiliseren van de
"klagers" rond dak- en thuisloosheid en armoede.
In de Anneessenswijk is één zesde van de bewoners administratief onzichtbaar, ongeveer 2.000
mensen. De wijk is door haar ligging bij het Zuidstation en bevolkingssamenstelling een
aankomstwijk voor nieuwkomers. Mensen die bvb van het Afrikaanse continent of uit OostEuropa naar België komen vinden in de wijk een netwerk, tewerkstelling in het zwarte en grijze
circuit, de informele economie (Stalingrad, Heyvaertwijk) en huisvesting waarbij ze vaak
slachtoffer zijn van huisjesmelkerij. Dit zorgt voor een bepaalde dynamiek in de wijk die ook
zichtbaar is in de publieke ruimte. Het Anneessensplein is trouwens al decennia een plek waar
mensen bijeenkomen om te drinken (sommigen gebruiken de naam "Place Canette") en joints
te roken. In sommige cafés in de buurt en op enkele straathoeken worden drugs verhandeld.
Voor een buitenstaander kan dit allemaal heel bedreigend overkomen en lijkt het er te krioelen
van criminelen en junkies. 's Avonds verandert inderdaad de sfeer omdat er dan meer
drughandelaars en echt zichtbaar dronken mensen aanwezig zijn. De mensen die het plein
gebruiken zijn echter allemaal zeer verschillende mensen met verschillende achtergronden,
verschillende intenties en het overgrote deel is niet "gevaarlijk". In tegendeel, het grootste deel
zijn zeer kwetsbare mensen die dakloos of thuisloos zijn of zonder papieren en doen geen
vlieg kwaad. De reële veiligheid op het plein is werk voor de preventiediensten en de politie,
maar als buurthuis kunnen wij wel van betekenis zijn in een betere sfeer en samenleven op het
plein.
Tijdens onze eerste contacten met hen voelden we aan dat de schooldirectie en leerkrachten
liever geen "precairen" op het plein zien. Wij stappen uiteraard niet mee in een project met als
doel heeft het verdringen of verjagen van deze groep of van sommige individuen. De uitdaging
van dit samenwerkingsproject is dus tweeledig: 1. de sfeer op het plein verbeteren zodat
iedereen er zich thuis kan voelen, 2. de meest kwetsbaren niet beroven van hun bekende
ontmoetingsplaats, hun thuis in de stad.

De “oude” wijkwandelingen

Selfie van de coördinator met een groep studenten tijdens een
wijkwndeling
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De wijkwandelingen zijn altijd
een moment om naar uit te
kijken. Een aantal uur op stap
gaan in de wijk met leerlingen,
een
vriendengroep
of
werknemers van een dienst of
bedrijf is altijd een leuke
ervaring. De wijkwandeling
behandelt
de
sociale
ontwikkelingen in de wijk
vertrekkende vanuit de verre
en nabije geschiedenis rond
migratie,
stedenbouw,
tewerkstelling,
demografie,

armoede en dak -en thuisloosheid, waarbij ook enkele historische gebouwen worden getoond
en de mensen komen eindelijk te weten wie François Anneessens was. In 2018 deden we de
wandeling slechts twee maal op 18 en 19 oktober, met het Sint Pieterscollege uit Jette. We
kregen nog aanvragen binnen, maar deze pasten niet in onze agenda.
En ja, “oude” in de titel betekent ook dat er een “nieuwe” wijkwandeling is, maar deze staat
eerder in dit jaarverslag beschreven onder punt 2.3.

« On-de Senne »
Change Anneesens nam op 15 november deel aan één van de participatieve ateliers
georganiseerd door On-de Senne in het kader van de heraanleg van de Poincarélaan. De
deelnemers dachten samen na over hoe hun ideale boulevard er zou uitzien. In 2019 volgen
we dit verder op.

Klusjesdienst
Binnen een vorig wijkcontract en als antwoord op veel vragen rond huisvesting in de sociale
dienst, werd in 2007 de klusjesdienst met uitleendienst opgericht. Onze polyvalente
klusjesmannen gaan bij kansarme bewoners uit de wijk kleine renovatie- en herstellingswerken
uitvoeren. De centrale idee is dat mensen met een laag inkomen vaker in ongezonde
huurwoningen leven en ze ook vaker noodzakelijke werken uitstellen omwille van de kostprijs
van een professionele vakman. Daarom biedt de Buurtwinkel een gratis klusjesman aan: de
werkuren moeten niet betaald worden door de klant, enkel het nodige materiaal. De dienst
werkt met een inkomenslimiet, zodat de hulp echt gaat naar degenen die het het meest nodig
hebben. Bovendien houdt de klusjesman ook een vinger aan de pols bij de wijkbewoners. Hij
vangt door zijn werk veel signalen op met betrekking tot de wijk, haar bewoners en de werking
van de Buurtwinkel.
In 2018 maakten 54 individuele personen gebruik van onze klusjesdienst, goed voor 75
interventies. Hulp bij het in elkaar zetten van meubels en schilderwerken zijn goed voor bijna
de helft (35) van de interventies. Dan volgen elektriciteits- en herstellingswerken (24), gevolgd
door loodgieterij, kleine reparaties en installaties van huishoudelijke machines (16).
We stellen opnieuw vast dat de meerderheid van de vragen komt van mensen die wonen in
sociale woningen van de Brusselse Haard. De redenen hiervoor zijn dat onze dienst door mond
aan mond reclame bekend is in de sociale woonblokken van de Gierstraat, de slechte kwaliteit
van de woningen en omdat er de armste mensen wonen. Verder is het interessant te weten dat
38 van de 54 personen die beroep deden op onze dienst alleenstaande vrouwen zijn.
Vanuit de noden rond tewerkstelling en huisvesting in de wijk en omdat ons aanbod niet meer
aan de vele vragen kon voldoen, maakte De Buurtwinkel de keuze om de klusjesdienst uit te
breiden. Wij zijn sinds 2016 officieel erkend als werkervaringsplek voor deeltijds leren/werken.
We kregen echter nog geen aanvragen waar we positief op konden antwoorden.
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Sinds april 2017 echter wordt onze klusjesdienst wel versterkt met een jongere die in een
inschakelingscontract wordt tewerkgesteld. In 2016 sloot De Buurtwinkel een
inschakelingsovereenkomst af met Actiris, waarin we ons engageren tot de socioprofessionele
inschakeling van telkens één kortgeschoolde langdurig werkloze Brusselse jongere, met een
contract van telkens een jaar. Deze inschakelingscontracten zijn één maatregel binnen een
waaier van maatregelen die kaderen in de “Youth Guarantee”, een grootschalig programma
gefinancierd met Europese middelen. Deze “Youth Guarantee” houdt in dat Actiris zich
engageert om aan elke Brusselse jongere een succesvolle eerste werkervaring aan te bieden
via een stage, een tijdelijk contract, enz. Dit zou een bewezen effect hebben op de latere
loopbaan van de jongere. Enkele weken voor het einde van het contract van onze eerste
doelgroepmedewerker via zo’n inschakelingscontract, verspreidde Actiris de vacature voor de
job. Zij trachten ook te matchen met profielen uit hun wervingsreserve of jongeren die zich
aanmelden als werkzoekenden. De match bleek niet evident. Het heeft van januari tot eind april
geduurd vooraleer een geschikte jongere werd gevonden. Op 9 mei kon dan een nieuwe
jongere bij ons aan de slag. We hoorden ook van andere organisaties dat de vacante
betrekkingen voor jongeren niet gemakkelijk ingevuld geraken. Het lijkt interessant om te
achterhalen wat de oorzaken hiervoor zijn. Een eerste indruk is dat de kloof tussen
arbeidsbemiddelingsdienst Actiris en de beoogde doelgroep groot is, maar dit zal ook een
complexe samenspel zijn van verschillende factoren die hiervan aan de basis liggen. Het is
wachten op een grondige evaluatie van de Youth Guarantee om hieromtrent conclusies te
trekken.
Sadek, onze vaste klusjesman die reeds 11 jaar aan de slag is, neemt vanuit zijn ervaring de rol
van instructeur met glans op. In december 2017 werd de klusjesdienst erkend als sociaal
tewerkstellingsproject of PIOW, Plaatselijk Initiatief voor de Ontwikkeling van de
Werkgelegenheid, door het Brussels Gewest. De klusjesdienst is dus ook een middel voor de
socioprofessionele inschakeling van doelgroepmedewerkers. Ervaringsleren op de werkvloer is
de belangrijkste vorm van opleiding binnen onze werking. De doelgroepmedewerker(s) gaan
bij aanvang van het traject reeds mee naar klanten om de permanente klusjesman te assisteren.
Gaandeweg in het traject maakt onze klusjesman-instructeur tijd voor het tonen en aanleren
van de nodige technische vaardigheden.
Het stimuleren van bepaalde competenties, zoals zelfstandig leren werken, kan binnen de
muren van ons eigen gebouw. Ook het aanleren van iets meer ingewikkelde technische
vaardigheden en het leren omgaan met bepaalde werktuigen kan door te oefenen in onze
eigen infrastructuur.
Succesvolle doorstroming naar de reguliere arbeidsmarkt is het belangrijkste resultaat dat we
met de doelgroepwerknemer(s) beogen. De hiervoor noodzakelijke competenties die via een
traject in onze werking worden aangescherpt, zijn:
-
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Meer competenties in allerlei kleine renovatiewerken
Werken in teamverband
Werken in een meertalige omgeving
Werken met specifieke doelgroep (kansarm, kwetsbaar)
Klantgericht werken

-

Zelfstandig werken
Werk plannen
Consequent registreren van werkactiviteiten
Arbeidsattitudes: op tijd komen, onder leiding werken, aanvaarden van opdrachten,
precies en correct werken, uren naleven, arbeidsreglement naleven

Het traject dat de doelgroepmedewerkers lopen staat beschreven in een opleidingsplan.
Een inschakelingscontract duurt telkens een jaar. In 2018 liep één contract af in april en begon
er een ander in mei.
In de laatste 8 weken van het contract van de eerste medewerker, hebben we hem intensief
begeleid in de zoektocht naar werk. Elke week namen we 2 uur om werkgevers aan te schrijven
of op te bellen. Dit heeft geleid tot slechts één proefdag in een bouwbedrijf. Ook in de weken
na het contract hebben we deze demarche verder gezet. Ook nu, enkele maanden later zijn we
samen met hem nog steeds op zoek naar een job.

2.5 Activiteiten in het kader van doelstelling Samenleven in de Wijk
Logistieke en andere ondersteuning Vivre
Ensemble
Het festival Vivre Ensemble, georganiseerd
door wijkbewoner Amadou Sow, wil het
samenleven
tussen
de
verschillende
gemeenschappen in de stad bevorderen met
een evenement waar in elke gemeenschap
een rol speelt. Op het eerste zicht lijkt het een
wat uit de hand gelopen wijkfeest met
optredens ‘s avonds, maar de ambities van
Sow liggen veel verder. Hij droomt van een
groot en gratis festival in de voetgangerszone
van Brussel waar alle Brusselaars aan kunnen
deelnemen, een festival met internationale
uitstraling en met een universele boodschap
van samenleven en samenwerken; “One
Love”, quoi. De Buurtwinkel zorgt voor
logistieke ondersteuning voor, tijdens en na
het festival: enkele administratieve taken, het
bestellen en transporteren van materiaal, het
zoeken en omkaderen van vrijwilligers en
hulp bij de op- en afbouw.
Het festival ging door op vrijdag 31 augustus. Enkele sfeerbeelden:
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Kerstreceptie
Aangezien ons kerstfeest uit z’n voegen was gebarsten (meer dan 120 deelnemers / eters in
2017), besloten we om het in 2018 terug wat kleinschaliger en gezelliger te houden. We
organiseerden op vrijdag 14 december en kerstreceptie voor de mensen uit het onthaal,
Change Anneessens, oude bekenden en vrijwilligers. We kwamen toch aan een 50-tal mensen
op die manier.

Bewegen Op Verwijzing (BOV)
“Meer bewegen staat jaarlijks in de top 3 van goede voornemens. Maar slechts 12% houdt die
goede voornemens ook vol. Motivering en opvolging door een coach kan helpen om goede
voornemens in de praktijk om te zetten en vol te houden”. Het project “Bewegen op Verwijzing”
(BOV) biedt een persoonlijke begeleiding aan om beter en bewuster te bewegen. De huisarts
verwijst de persoon die meer wil/moet bewegen door naar de coach die een gepersonaliseerd
traject bespreekt met de persoon. De Buurtwinkel bood zich aan als uitvalsbasis voor de coach
van centrum Brussel. Onze troeven zijn de centrale ligging en de nabijheid van 4 maison
médicales want de doorverwijzingen gebeuren via de huisarts. We maken ook deel uit van het
regio-overleg van BOV. BOV is een project van Het Huis van Gezondheid en lokale partners
zoals De Buurtwinkel. We kunnen vanuit het oogpunt van De Buurtwinkel niet stellen dat dit
project een succes is. Voorlopig werden er sinds de opstart van het project in Brussel Centrum
slechts twee mensen doorverwezen door de huisartsen in de buurt. Nochtans zijn alle Maison
Médicales, en in theorie alle artsen in de buurt op de hoogte van het project. In gemeenten
waar de artsen en de coach in hetzelfde gebouw zitten, zoals bijvoorbeeld in
wijkgezondheidscentrum Medikuregem in Anderlecht, is BOV een groot succes. De coach voor
Brussel Centrum zal in 2019 opnieuw contact leggen met de Maisons Médicales in de buurt,
deze keer met de bedoeling een presentatie te geven aan de volledige teams. De eerste
contacten liepen meestal via de directies, die dan waarschijnlijk niet altijd communiceren naar
hun team.

Talent in Beweging
Op de website van Talent in Beweging lezen we: “ ‘Talent in Beweging’ is een sociaal-artistiek
collectief dat kunstenaars uit de Anneessenswijk ... en elders … samenbrengt. Ons doel is een
kruispunt van talenten te creëren waar levenskunstenaars mensen in de buurt ontmoeten en
waar uitwisseling plaatsvindt via tentoonstellingen en workshops. In dit participatieproces
kunnen we inspiratie uit lokale bodem halen, kunnen we onze stem laten horen en leren hoe
we onze bezorgdheden betreffende de sociale leefomgeving kunnen uitdrukken via kunst,
fotografie en schrift”.
De Buurtwinkel ondersteunt de groep logistiek via de klusjesdienst bij het inrichten van
bijvoorbeeld een exporuimte, vervoer van materiaal en opslagplaats. We zoeken ook mee naar
een nieuwe structurele en inhoudelijke verankering voor dit mooie initiatief.
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Talent in Beweging organiseerde 4 expo’s in 2018, waaronder één in het sociaal onthaal van
De Buurtwinkel tussen november 2018 en januari 2019 waarbij 7 kunstenaars hun werk
toonden.

Les Gazelles d’Anneessens
In 2017 waren ze nog les Lions d’Anneessens, in 2018 werden ze les Gazelles d’Anneessens. De
naamsverandering is een gevolg van de intentie om nauwer samen te werken met Les Gazelles
de Bruxelles. Samen met DoucheFlux, Minor N’Dako, Atlemo en Les Gazelles de Bruxelles
vormen we met De Buurtwinkel ook BrunX, het fondsenwervingsinitiatief rond de 20km van
Brussel. Dankzij deze fondsen kunnen onze lopers zich gratis inschrijven voor
loopevenementen en zijn er gratis uitrustingen (schoenen, t-shirts, shorts, KW’s,…) ter
beschikking.
Onze gazellen trainden in
2018 elke maandagochtend
en vrijdagavond. Tijdens de
maandagochtendsessies
liepen in het voorjaar
enkele mensen van PagAsa mee. In het najaar
besloten we met de lopers
om niet meer te trainen op
maandagochtend, maar wel
op
dinsdagavond.
Vrijwilligers Hermes en
Wim
garanderen
de
continuïteit. Ze volgden
een aangepaste vorming bij
BrunX op de 20km van Brussel
de Vlaamse Atletiek Liga. In
2018 namen we samen ook deel aan enkele competities, waarvan de meest legendarische de
20km van Brussel en de Manneken Pis Trail in Geraardsbergen, samen met onze vrienden van
BrunX. Eén van onze lopers veroverde een podiumplaats in Geraardsbergen.
De loopgroep bestaat uit een vaste kern van 8 lopers, gaande van een advocaat, dokter,
coördinator van een buurthuis tot erkende politiek vluchtelingen sans-papiers. Onze
trainingen komen wekelijks op de door lopers druk bezocht website MeetUp, in de groep
“Brussels Runners”. Dit maakt dat er bijvoorbeeld een expat eens éénmalig mee komt lopen.
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1Les Gazelles d'Anneessens samen met Les Gazelles de Bruxelles en Doucheflux op de
MannekenPisTrail

Uitstappen
Eénmaal per maand gaan we op culturele of
toeristische uitstap in het kader van
vrijetijdsparticipatie en ter versterking van
de dynamiek in het buurthuis. De uitstappen
zijn de momenten die een band creëren
tussen de verschillende bezoekers van ons
buurthuis. Sommige uitstappen krijgen een
groot “Weet je nog toen…”-gehalte en
worden een gedeeld gespreksonderwerp.
Het zijn ook de activiteiten waar de
deelnemers
van
onze
verschillende
deelwerkingen of activiteiten elkaar
ontmoeten. In 2018 gingen we:
-
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Ongetwijfeld de meest originele uitstap in 2018:
wandelen
met
Alpaca’s
in
wandelen met alpaca's
Geraardsbergen (26/01)
riolenmuseum (24/02)
naar het Klarafestival (25/03)
op bezoek in het Kasteel van Beersel (06/04)
op fietstocht in de streek van Geraardsbergen en zwemmen in de Gavers (24/04)
Brugge bezoeken met de Lamme Goedzak (18/05)

-
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naar Bobbejaanland met het Netwerk tegen Armoede (25/05)
naar het nieuwe museum KANAL (15/06)
naar de Zoo in Antwerpen (26/10)

-

3.

Samenwerken en netwerken

Successen zijn vaak of zelfs meestal het product van een goede samenwerking. Voor De
Buurtwinkel is dat niet anders. Zeker als kleine organisatie zijn we aangewezen op
samenwerkingen en netwerken om onze missie te realiseren.

Brussels Platform Armoede (BPA)
BPA is de koepel van de 7 Brusselse Verenigingen Waar Armen het Woord nemen. In het
verkiezingsjaar 2018 realiseerden we met dit platform het eerder beschreven memorandum,
het Grote Brusselse Armoede Debat en de acties in het kader van de Werelddag tegen
Armoede. De Buurtwinkel werkte ook een armoedetoets voor het lokaal sociaal beleidsplan
2019 – 2020, voorgelegd op 26 april aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
Eind 2018 startten we samen met BPA en de 7 verenigingen het visietraject “Samen Sterker”
dat zal uitmonden in een plan met duidelijkere inhoudelijke en strategische lijnen voor het
platform en een duidelijkere afbakening van de taken van de coördinator en medewerker.
Vanuit de Buurtwinkel namen we deel aan 4 bureauvergaderingen, 7 bestuursvergaderingen,
1 Algemene Vergadering en 7 werkersoverlegmomenten van het platform. De coördinator van
De Buurtwinkel is ondervoorzitter van BPA.

Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (BBROW)
Ons werk met bewoners en ons werk rond huisvesting vormen een voedingsbodem voor het
beleidswerk van de bond. De Buurtwinkel is dan ook actief lid van de BBROW. We namen
telkens deel aan de tweemaandelijkse ledenvergaderingen. De coördinator van De Buurtwinkel
is co-voorzitter (samen met een Franstalige co-voorzitter) van de BBROW, dus ook de
bestuursvergaderingen stonden op de agenda. We namen ook deel aan de Forumdag van de
bond op 4 oktober. In het licht van de gemeenteraadsverkiezingen presenteerde men daar
good practices van gemeentelijke inactieven of van beleid dat het recht op wonen verbetert.

Sectoroverleg Bouw
Dit overleg, gecoördineerd door TRACE, staat ook in onze agenda sinds onze erkenning als
sociale tewerkstellingsproject

Overleg geïntegreerde wijkwerkingen
De vier erkende geïntegreerde wijkwerkingen (GIWW): Chambéry – Bonnevie –
Wijkpartenariaat – De Buurtwinkel, zitten 4 à 5 keer per jaar rond de tafel ter versterking van
de samenwerking. In 2018 startten we, met inhoudelijke ondersteuning van de VGC, met een
traject rond visievorming en praktijkontwikkeling. Dat traject moet in het voorjaar 2019
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uitmonden in een gezamenlijk communicatieplan en gemeenschappelijke acties voor de
komende periode.

Zorgzame Buurten
De Buurtwinkel is partner in het project “Zorgzame Buurten” van de Koning Boudewijnstichting
(KBS). Zorgzame Buurten was een projectoproep waar we met De Buurtwinkel met succes een
aanvraag op indienden. We kregen 10.000 euro steun voor het de uitbouw en de
professionalisering van ons zorgnetwerk voor alleenstaande ouderen in de Anneesenswijk. In
punt 2.3 staat in detail beschreven wat dit inhoudt. De KBS voorziet enkele intervisiemomenten
voor de organisaties die steun ontvangen. In 2018 nam de coördinator deel aan het de
inspiratie- en praktijkdag “Zorgzame Buurten, een kleurrijk palet” op 9 november in Antwerpen.

Netwerk tegen Armoede
De Buurtwinkel is lid van de Algemene Vergadering van het Netwerk tegen Armoede. De
coördinator, armoedewerker en 3 leden van Change Anneessens namen ook deel aan de
jaarlijkse Forumdag in Antwerpen op 11 december. Op deze dag bepalen jaarlijks mensen in
armoede mee waar de accenten van het netwerk zullen liggen. De thema’s voor 2019 zijn
inkomen en huisvesting.

Gemeenschapscentrum De Markten
De Buurtwinkel is lid van de Algemene Vergadering van gemeenschapcentrum De Markten.
Op die manier participeren we aan het lokale Nederlandstalige cultuurbeleid. Een lid van de
Algemene Vergadering van de Buurtwinkel volgt dit op en was aanwezig op de AV’s van 27/03
en 28/11.

Bral.brussels
De Buurtwinkel is lid van de Algemene Vergadering van de stadsbeweging BRAL. In 2017
namen we deel aan het project Bruksel’Air, dat ijvert voor een betere luchtkwaliteit in het
Brussels Gewest. Een animator van BRAL organiseerde toen 5 sessies in De Buurtwinkel met de
cijfers, de feiten en schetste het publieke en politieke debat inzake dit thema. Zeven bewoners
participeerden hieraan en hielpen mee met het meten van de luchtkwaliteit. Deze aangename
samenwerking zorgde ervoor dat we sindsdien actief deelnemen aan de Algemene
Vergaderingen van de stadsbeweging. De coördinator nam op 27/03 deel aan de statutaire AV,
waar o.a. werd besproken hoe ook kwetsbare Brusselaars te betrekken bij de stadsbeweging.
Op de AV van 6/11 stond het thema luchtkwaliteit en hoeveelheid wagens in Brussel op de
agenda. We werkten daar mee aan de inhoud van een interventie van BRAL in het Brussels
parlement op 19 november.
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Intersectoraal Netwerkmoment Schurende Scharnieren
Het Kenniscentrum Welzijn Wonen Zorg organiseerde in op 15/11 samen met l’AMA (federatie
van sociale organisaties en onthaalhuizen voor dak- en thuislozen), CMDC (Bicommunautair
Centrum voor Maatschappelijke Documentatie en Coördinatie) en de Bico-federatie en met de
steun van de VGC een intersectoraal netwerkmoment over de doorstroom tussen de Brusselse
dak- en thuislozensector en verschillende andere sectoren zoals geestelijke gezondheidszorg,
de sector voor personen met een handicap, de bijzondere jeugdbijstand en het
gevangeniswezen. De coördinator en de medewerker namen hier aan deel.

Groupe de travail Acces au Logement Memorandum AMA
De coördinator van De Buurtwinkel nam voor het Brussels Platform Armoede deel aan de
werkgroep “Acces au Logement” voor het memorandum van l’AMA (federatie van sociale
organisaties en onthaalhuizen voor dak- en thuislozen). Dit waren 3 overlegmomenten in
oktober, november en december.

Coordination Sociale de la Senne
Om de twee maanden komen de organisaties uit het “Quartier de la Senne”, waar Anneessens
toe behoort, samen voor het uitwisselen van info en uitwerken van gemeenschappelijke acties
voor de wijk. De Buurtwinkel neemt sinds het ontstaan deel aan de overlegmomenten. In 2018
kozen we er voor om niet meer deel te nemen aan deze overlegmomenten wegens het
ontbreken van concrete initiatieven. Naar aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen hadden
we samen met ASBL Convivence, nauwe samenwerkingspartner in de buurt, aan de CSS het
voorstel gedaan om één of meerdere verkiezingsdebatten te organiseren in het verlengde van
de ons gemeenschappelijk initiatief “Café Politique”. Convivence en De Buurtwinkel zouden
voor de logistieke omkadering, promotie en politieke contacten zorgen, de andere organisaties
voor inhoud vanuit hun werking. Dit voorstel haalde het niet tegen een andere manier van
werken. Deze leverde echter echter naar ons inziens niets op. Aangezien de toch al drukke
agenda’s van het team besloten we uiteindelijk om onze deelname on hold te zetten. Onze
samenwerkingspartner Convivence heeft dan eind 2018 de rol van voorzitter overgenomen.
Dit zorgt voor een nieuwe dynamiek waar we onze plek terug in vinden. In 2019 zullen we dus
opnieuw een actievere rol spelen in dit samenwerkingsverband.
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4.

Interne organisatie

4.1 Algemene Vergadering
De Algemene Vergadering van De Buurtwinkel telt (..X aantal) leden. In 2018
-

Lief Vandevoort – Voorzitter
Wim Deceukelaire – Penningmeester-Secretaris
Ginette Bauwens (lid raad van bestuur)
Daniël Alliet (lid raad van bestuur)
Rudy Raes (lid raad van bestuur)
Paul Huyskens (lid raad van bestuur)
Pieter Dehon (lid en verkozen in raad van bestuur vanaf 21/03)
Niels Vanspauwen (lid en verkozen in raad van bestuur vanaf 21/03)
Zahour Loulaji
Liesbeth Vandevannet
William Deraedt
Nora Dekempeneer
Werner De Bus

Thierry Goossens en Omer Mommaerts namen op 21/03 hun ontslag. We klonken op hun
gezondheid tijdens de denkdag van 17/11. We willen Omer en Thierry ook nog eens in dit
jaarverslag bedanken voor hun jarenlang engagement voor De Buurtwinkel en de wijk.
Op 21/03 ging de jaarlijkse statutaire algemene vergadering door. Daar werd de algemene
vergadering en de raad van bestuur opnieuw samengesteld, werden het jaarverslag en de
jaarrekening van 2017 besproken en goedgekeurd en werden de planning en de begroting
voor 2018 besproken en goedgekeurd;
Op 17/11 hielden we een inhoudelijke algemene vergadering. Het was een open vergadering,
een denkdag, waar ook de personeelsleden en niet-leden met interesse voor de werking van
Buurtwinkel welkom waren (zonder stemrecht). De besproken thema’s waren:
- Een beter gebouw voor de Buurtwinkel
Via de verschillende acties en activiteiten, is de Buurtwinkel een ambitieuze actor binnen de
sociale wijkontwikkeling van Anneessens. Wij hebben de intentie om te groeien, om een
wijkhuis te zijn voor alle wijkbewoners, met een uitgebreidere en professionelere
dienstverlening en een plek waar burgers en andere bewoners mee vorm kunnen geven aan
de gemeenschap en het lokaal beleid, een plek waar iedereen de kans krijgt mee de stad te
maken.
De laatste jaren moeten we echter vaststellen dat een belangrijke factor deze ambitie niet tot
z’n recht laat komen: de infrastructuur. Ons pand, gelegen op het Anneessensplein 13,
aangekocht door de vzw in 2008, is niet meer up-to-date voor de uitbouw van een
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geïntegreerde wijkwerking. De ligging is ideaal, maar het gebouw vertoont grote gebreken op
het gebied van de algemene staat waarin het verkeert (gammele trap, het regent binnen,…), de
indeling en het plaatsgebrek, de slechte isolatie en de brandveiligheid. Het huidige gebouw is
ontoegankelijk voor rolstoelgebruikers. Bovendien heeft het geen uitstraling en nodigt de
gevel niet uit om binnen te stappen. De huidige indeling is inefficiënt (drie traphallen
bijvoorbeeld) en zorgt er voor dat maar een klein deel van de beschikbare oppervlakte
toegankelijk is voor het publiek. Tenslotte hebben we de ambitie om onze klusjesdienst uit te
breiden. Extra personeel en extra stockageruimte zijn dan noodzakelijk, iets wat niet mogelijk
is met de huidige indeling.
We willen dus werk maken van een grondig verbouwing.
We schakelden architectenbureau Stefan Van Moll in om mee na te denken over de
mogelijkheden. De beste optie, maar tevens ook diegene die de grootste investering vraagt, is
het huidige gebouw slopen en een nieuw bouwen.
- De uitbreiding van de klusjesdienst
In december 2017 erkende het Brussels Gewest de Buurtwinkel als Plaatselijk Initiatief voor de
Ontwikkeling van de Werkgelegenheid of PIOW. Sinds dan krijgen we ondersteuning voor de
opleiding en socioprofessionele inschakeling van werknemers die ver van de arbeidsmarkt
staan. De ordonnantie (die in 2019 wordt vervangen door een nieuw wettelijk kader) verwacht
voor kleine PIOW’s - zoals de onze - een groeiscenario naar vier doelgroepwerknemers op vier
jaar. De huidige klusjesman die 12 jaar in dienst is, neemt zijn rol als instructeur in deze nieuwe
setting met glans op. Waar de coördinator in 2018 nog de rol opnam van trajectcoach voor de
doelgroepwerknemer, zullen we in 2019 een halftijdse trajectcoach aanwerven. Deze zal ook
instaan voor het aantrekken van nieuwe doelgroepwerknemers en de uitbouw van de
klusjesdienst. Wat deze uitbouw betreft moeten we nu kijken naar de voorwaarden die de
nieuwe ordonnantie zal stellen. Deze zal in voegen treden begin 2019.

4.2. Raad van Bestuur
De raad van Bestuur beheert de rekeningen en bewaakt de strategische lijnen uitgezet in de
jaarplanning door de Algemene Vergadering en delegeert bepaalde taken die hiermee
verbonden zijn aan de coördinator. Het bestuur vergadert ongeveer om de twee maanden. In
2018 kwam het bestuur 6 keer samen, op volgende data: 8/02, 17/05, 3/07, 18/09, 30/10 en
11/12.

4.3 Personeel
Het aantal afwezigheden door ziekte waren quasi nihil in 2018 en er deden zich geen
arbeidsongevallen voor.
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Het volledige team komt éénmaal per maand samen met de volgende agenda: kalender
komende weken, terugkoppeling bestuursvergaderingen en strategische beslissingen, (het
nadenken over de uitwerking hiervan gebeurt door het volledige team), evaluatie voorbije
activiteiten en praktische mededelingen.

Jasmyne Vanslembrouck – voltijdse medewerker: Jasmyne werkte
in De Buurtwinkel van september 2015 tot augustus 2018. Zij was
verantwoordelijk voor de deelwerking “Vereniging Waar Armen het
Woord Nemen”. Deze functie houdt in de thematische
groepswerking omkaderen, rekening houdend met de 6 criteria van
het decreet op de VWAWN en medewerking aan de uitbouw van de
geïntegreerde wijkwerking.

Hakim Boumediene – voltijdse medewerker: Hakim werkt in De
Buurtwinkel sinds september 2018 in dezelfde functie als Jasmyne.

Abdessadek (Sadek) Tafranti – voltijdse instructeur: Sadek is in
dienst sinds 2007. Hij begon toen als klusjesman. Met de PIOWerkenning is zijn functie in december 2017 veranderd naar
instructeur. Hij leidt de doelgroepmedewerkers op met de focus
op de technische competenties, maar ook zijn levenservaring en
klare kijk op de zaken is een leerschool voor de
doelgroepmedewerkers.
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Cédric de Villenfagne D’Ingihoul – voltijdse technisch
medewerker: Cedric werkte in de Buurtwinkel van april 2017 tot
april 2018 als technisch medewerker in opleiding.

Ali Makangila Usemi – voltijdse technisch medewerker: Ali werkt
sinds mei 2018 bij de Buurtwinkel. Hij heeft dezelfde functie als zijn
voorganger Cédric.

Bart Van de Ven – halftijds coördinator / halftijds trajectcoach:
Bart werkt sinds september 2015 bij De Buurtwinkel. Hij is
verantwoordelijk voor de uitbouw en de coördinatie van de
geïntegreerde wijkwerking en de coaching van werknemers en
vrijwilligers.
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