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Woord voorzitter 
 

Midden in de coronacrisis even achteromkijken om een 
voorwoord te schrijven bij het jaarverslag van 2019… het 
is niet evident. Onze levens werden dooreengeschud, de 
planning op zijn kop gezet, doelen bijgesteld. Meer 
daarover volgend jaar. 

In 2019 ging het leven nog zijn ‘gewone’ gang. Maar ook 
toen was gewoon niet voor iedereen hetzelfde. We leven 
in een wijk waar grote verschillen bestaan tussen de 
bewoners. Alsof we wisten dat er iets te gebeuren stond, 
zette Buurtwinkel in 2019 vooral in op het thema 
zorgzame buurt. Niet dat we daar voordien niet aan 
werkten, maar door deelname aan een oproep van de 
Koning Boudewijnstichting realiseerden we ons dat alles 

wat Buurtwinkel onderneemt, wel degelijk bijdraagt aan de realisatie van een zorgzame buurt.  

Via de klusjesdienst en via het sociaal onthaal met permanentie, komen we in contact met de meest 
onbereikbare inwoners van de wijk. Dat staat ons toe om in te staan voor toeleiding van deze 
doelgroepen naar het aanbod van zorg- en gezondheidsactoren in de wijk. We proberen alle 
hulpvragen te beantwoorden en indien we dat zelf niet kunnen sturen wij de vraag door naar andere 
organisaties. Door onze jarenlange aanwezigheid en werking in de wijk bouwde Buurtwinkel een groot 
netwerk op van lokale en minder lokale actoren die een rol kunnen spelen in een zorgzame buurt. 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. 

Bovendien is Buurtwinkel een ontmoetingsplaats waar alle bewoners van de buurt welkom zijn met 
hun ideeën en initiatieven. In de samenwerking tussen de bewoners worden de verschillen overstegen 
en worden gezamenlijke doelen geformuleerd en gerealiseerd. Een mooi voorbeeld daarvan is het 
project met Hogeschool Francisco Ferrer en preventiedienst BRAVVO rond gebruik en herinrichting 
van het Anneessensplein voor alle bewoners en gebruikers van het plein. 

Met de werking evolueerde ook de interne organisatie van Buurtwinkel: de klusjesdienst werd een 
PIOW en toen een SDO. Sadek werd instructeur en Veerle kwam erbij als trajectbegeleider. Een groot 
aandachtspunt blijft de gratis dienstverlening van de klusjesdienst gecombineerd met een 
opleidingstraject voor de tijdelijke werknemers, in 2019 waren dat Ali en Emal. De gratis 
dienstverlening blijft belangrijk want zolang de woonproblemen in de wijk niet afnemen, blijven wonen 
en huisvesting een centraal thema in onze werking. De actiegroep Change Anneessens, begeleid door 
Hakim, blijft deze problematiek onder de aandacht brengen. In 2019 deden ze dat ondermeer door de 
ontwikkeling van een “Marche Urbaine”: tijdens een stadswandeling doen enkele Brusselaars hun 
verhaal over het probleem om een woning te vinden. 

 

Bart, Veerle, Hakim, Sadek en de vele vrijwilligers werken elke dag om van Buurtwinkel een 
wijkwerking te maken waar iedereen thuis is.  

In dit jaarverslag kan u lezen wat zij allemaal deden in 2019. 
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We nodigen u uit om het grondig door te nemen. Het is het lezen waard. 

 

 

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, werken aan 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, veiligheid, 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 instaat 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 verdere 
ontwikkeling van hun 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.  
De Buurtwinkel vervult ook een hub-functie: partnerorganisaties kunnen (tijdelijk) hun intrek nemen 
in het gebouw (Samenlevingsopbouw) of gebruik maken (wijkcomités) van de logistieke ondersteuning 
en expertise van de vzw. 
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1.2 Deelwerkingen  
 

De Buurtwinkel bestaat uit verschillende deelwerkingen die elk hun eigen activiteiten 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 overzicht van de deelwerkingen.  

Tijdens het sociaal onthaal kunnen mensen in het buurthuis 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 mannen die dakloos en/of thuisloos zijn en mensen zonder papieren van eerder 
middelbare leeftijd komen bij ons binnen. Sinds dit jaar zijn er ook meer vrouwen die hun dinsdag- of 
donderdagvoormiddag in de Buurtwinkel doorbrengen dankzij de dynamiek die vrijwilliger Viviane 
binnenbrengt. 

Bijna op elk onthaalmoment organiseren we een activiteit, gaande van gezelschapsspelletjes tot info- 
en vormingsmomenten over de actualiteit, de 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 individueel 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. 

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 buurtklusdienst en de 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. 
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De buurtklusdienst stelt ook werkgereedschap ter beschikking voor bewoners die zelf aan de slag 
willen gaan (behangtafel, ladder, boormachine, stelling, …) 

De Buurtklusdienst is erkend als een 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 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 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 met een gemiddelde leeftijd van minder 
dan 34 jaar (wijkmonitoring.brussels, 2019) , 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 recenter in de “frontlinie” 
van een aantal grote stadsontwikkelingsprojecten: de voetgangerszone, de Kanaalzone, de Zuidwijk, 
de toekomstige metro op de noord-zuidas, … 

Armoede en inkomen 
Volgens Brussels Insituur voor Statistiek en Analyse is het gemiddeld belastbaar inkomen per inwoner 
van de wijk, bedroeg 9.067 EURO (BISA, 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 (BISA, 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 kinderarmoedeindicatoren 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 2016-2017. 
(onderwijs en vorming).   

 

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

6,5% 

Gemiddelde OKI: kleuteronderwijs [aantal] [2016-2017] 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) 
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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-het-vlaams-
secundair-onderwijs 
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2. Activiteiten in 2019 
 

2.1 Talentontwikkeling als uitgangspunt voor een 
vrijwilligerswerking  

 

De Buurtwinkel kent een veelheid aan opdrachten en projecten en we trekken een divers publiek aan. 
Daarom hebben we middelen en mankracht nodig: gemotiveerde bestuurders, deskundig personeel, 
geëngageerde partners en natuurlijk ook enthousiaste vrijwilligers.  
Vrijwilligers kleuren onze werking en zijn belangrijke bouwstenen van onze identiteit. Ze geven de 
Buurtwinkel een gezicht, het zijn onze ambassadeurs en in sommige gevallen doen ze zelfs 
vertegenwoordigingswerk voor onze organisatie.  
Momenteel kan de Buurtwinkel beroep doen op vier vaste vrijwilligers. Twee vrijwilligers geven 
taallessen (Russisch – Frans en Arabisch – Frans), een andere vrijwilliger ondersteunt om de twee 
weken de conversatietafels Nederlands en kookt wekelijks voor onze bezoekers. De vierde vrijwilliger 
is verantwoordelijk voor onze loopgroep ‘Les Gazelles d’ Anneessens’.  
De vrijwilligers van de taalactiviteiten en deze van de loopgroep, kwamen ooit in De Buurtwinkel langs 
met een hulpvraag, of namen deel aan een activiteit. Ze bleven komen en hebben ondertussen een 
plaats verworven in de dagelijkse werking als organisator van een activiteit. We juichen als werking 
deze doorstroom van bezoeker tot vrijwilliger toe omdat het bijdraagt aan de persoonlijke groei. 
Emancipatie, zelfredzaamheid, ontmoeting, zelfrealisatie en actief burgerschap zijn dan ook 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.  
Het is een enorme opportuniteit voor vrijwilligers om te kunnen deelnemen aan andere socio-culturele 
activiteiten van de Buurtwinkel, wat een ideale context is om extra aandacht te geven aan 
zelfontwikkeling.  Omgekeerd geloven we er ook in dat vrijwilligers een belangrijke bijdrage leveren 
aan onze werking en onze lokaal ingebedde vzw versterken. Dit is een niet te onderschatten 
wisselwerking.  
De collectieve dimensie van empowerment is een belangrijk element van onze aanpak: samen staan 
we sterk, we kunnen van elkaar leren en we ontdekken de kracht van het samenleven in een wijk of 
een stad. 
De vrijwilligers uit de doelgroep krijgen de mogelijkheid om onder begeleiding van een 
trajectbegeleider een persoonlijk ontwikkelingstraject af te leggen gericht op de aanwezige talenten 
en de individuele ambities. Dit betekent dat ze vorming, training of opleiding op maat kunnen volgen, 
in het verlengde van hun talenten, of nét buiten hun comfortzone. 
 
In 2019 fristen we onze beleidsnota ‘vrijwilligers‘ op. Een prioritaire opdracht van de Buurtwinkel is 
momenteel een meer divers publiek aanspreken en betrekken bij de werking. In 2020 zullen we deze 
woorden en ideeën verder omzetten in daden.  
Naast de beleidsnota werd ook het vrijwilligerscontract onder de loep genomen en aangepast aan de 
huidige verwachtingen. 
Vrijwilligers van de Buurtwinkel ondertekenen immers een contract waarin ze de missie en de 
doelstellingen 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 (jaarwerking) waarvan we één moment invullen 
met het bespreken van de strategische lijnen en een overzicht geven van het financiële plaatje. Deze 
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transparantie wordt op prijs gesteld. De andere momenten zijn ‘informele koffiemomenten’ waar alle 
onderwerpen, gerelateerd aan het vrijwilligerswerk, de vrijwilliger of de Buurtwinkel aan bod kunnen 
komen. Eenmaal per jaar organiseren we een vrijwilligersetentje en we zetten de vrijwilligers tijdens 
de week van de vrijwilliger in maart letterlijk in de bloemetjes. Deze bewuste aandacht die we 
vrijwilligers geven, zorgt voor extra motivatie en betrokkenheid. 
 

De vaste vrijwilligers, dit wil zeggen de personen die een langdurig engagement opnemen voor een 
bepaalde taak of activiteit, waren in 2019:  

Hermenegilde Ntarumangiza is de vaste waarde voor onze loopgroep Les Gazelles d’Anneessens 
samen met ons bestuurslid Wim De Ceukelaire. De trainingen gaan telkens door op vrijdagavond in het 
Warandepark.  

Badia Zahri organiseert drie namiddagen per week Franse en Arabische alfabetisering. Haar lessen 
hebben ook een onthaalfunctie, soms zitten er mensen (dak- en thuislozen of mensen zonder 
papieren) in haar les die eerder voor het gezelschap en de koffie komen, maar dat is natuurlijk OK. Zij 
ziet op die manier bepaalde noden die zij doorgeeft aan het personeel. 

Anastasia Nijegolsteva geeft elke woensdag Franse les voor Russischtaligen. Anastasia is ongeveer 10 
jaar geleden als asielzoekster bij de Buurtwinkel als nuldelijnsorganisatie terechtgekomen. Nu 
engageert ze zich voor één van de eerste organisaties waarmee ze toen in contact kwam in haar nieuwe 
land. Een interessant parcours binnen onze werking.  

Viviane Falla komt elke week uit Antwerpen om mee te helpen tijdens het onthaal. Viviane is een 
wervelwind van energie en de mensen kijken telkens uit naar haar komst, niet in het minst omwille 
van haar kookkunsten.  

 

 

2.2 Zorgzame buurt via een geïntegreerde aanpak 
 
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 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 lagedrempelorganisatie 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. 
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Laagdrempelig zorg- en solidariteits netwerk 
De wijkwerking is een actor in een 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 komt omdat de mensen die bij ons langskomen ons als 
hun zorgnetwerk zien. Het zijn zeer vaak alleenstaanden en de ouderen uit de Anneessenswijk, maar 
evengoed ook jongeren. Onze diensten zijn er voor zowel jong als oud.  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 met deze mensen aan een zorgzame buurt en zo creëren we tegelijk een duurzame 
samenwerking.  
Vanuit onze jarenlange aanwezigheid in de wijk en door het beantwoorden van de ongeveer 500 
hulpvragen die ons jaarlijks gesteld worden, bouwden wij een netwerk op van lokale actoren waarop 
we beroep kunnen doen. Dat netwerk is duurzaam en dynamisch: soms is de samenwerking intensief, 
maar soms kan het ook minder intensief zijn omdat we de hulp- en zorgvragen makkelijker zelf kunnen 
beantwoorden. Er worden steeds nieuwe diensten en actoren aan het netwerk toegevoegd waardoor 
de mensen beroep kunnen doen op steeds meer verschillende diensten. Ook de taakverdeling wijzigt 
al eens, al blijft iedereen verantwoordelijk voor de uitvoering van de eigen kerntaken. Dit is ook altijd 
duidelijk voor iedereen en we doen als collega’s wel eens beroep op elkaar.  Er is regelmatig overleg 
met de partners (onthaalhuizen, sociale diensten,…) waarbij we afspraken vastleggen die individuele 
hulpvragen overstijgen. Onze eigen taak inzake een zorgzame buurt zien we in het opsporen via 
klusjesdienst en sociaal onthaal van noden bij moeilijk bereikbare doelgroepen en het toeleiden van 
die groepen naar bestaande actoren, activiteiten en initiatieven in de wijk (of daarbuiten). Die 
initiatieven vormen een heel continuüm van mogelijkheden: gaande van laagdrempelige 
ontmoetingsactiviteiten tot het vinden van aangepaste huisvesting. We proberen alle hulpvragen te 
beantwoorden en indien we dat zelf niet kunnen sturen wij de vraag door naar andere organisaties. 
Dat kan gaan om organisaties waarmee we vaak en structureel samenwerken maar evengoed ook 
organisaties waarmee we niet eerder of slechts sporadisch samenwerkten.  
 

Conclusie 
Mensen weten dat ze altijd beroep op ons kunnen doen, dat ze met de meest uiteenlopende vragen 
of voorstellen bij ons terecht kunnen. Op die manier vullen wij voor de buurt een leemte op, omdat 
we een organisatie zijn die zeer laagdrempelig werkt. We zijn een organisatie die een flexibele en 
onvoorwaardelijke werking biedt. Dit draagt bij aan de sociale cohesie en het vertrouwen binnen het 
wijkgebeuren. Wij willen dat de mensen weten dat ze met elke vraag bij ons terecht kunnen.  
Hoever een samenleving is ontwikkeld kan je zien aan hoe ze omspringt met de meest kwetsbaren, 
wordt wel eens gezegd. Dat geldt zeker op lokaal niveau, waar onze werking de rol vervult van opstapje 
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. 
  



18 
 

2.3 Activiteiten in het kader van doelstelling Armoedebestrijding  
 

Sociale permanentie 
Tijdens de sociale permanentie op dinsdag- en donderdagvoormiddag ontvangen we telkens vijf tot 
zes personen die één of meerdere hulpvragen stellen. Dit is het gemiddeld aantal personen dat we 
kunnen helpen op een voormiddag, maar vaak loopt het uit. De sociale permanentie is open van 9u30 
tot 12u30 en we nemen meer tijd dan bij andere organisaties om de mensen te helpen, dat is wat we 
vaak te horen krijgen. Daarom voelen de personen die zich hier komen aanmelden op hun gemak, 
omdat ze weten dat er goed voor hen gezorgd wordt. In totaal behandelden we in 2019 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 hebben soms gewoon nood aan een luisterend oor. Het is ook mogelijk om 
een afspraak te maken en langs te komen op een ander moment voor een specifieke vraag, sommige 
vrouwen komen bijvoorbeeld liever buiten de sociale permanentie omdat ze zich veiliger voelen in een 
omgeving waar er minder mensen zijn. Soms gaan we zelfs mee op stap met de personen die het nodig 
hebben om een demarche te realiseren. Vaak vormt de taal of het formele communiceren van 
bepaalde onderwerpen het eigenlijke probleem. 

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 inzake 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 en voor crèches. Meer 
en meer ouders komen ook vragen stellen over het Franstalig onderwijs. Ze komen ook om advies te 
vragen over welke scholen kwalitatief het best zijn of voor hulp bij een moeilijke situatie die hun 
kinderen meemaken. Het CLB is dan meestal een ideale partner om daarvoor een oplossing te vinden.  

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, vooral bij kwetsbare mensen. 
Bovendien bereiken we met de sociale dienst nieuwe mensen met interesse voor onze activiteiten.  

In 2018 hebben we ook besloten om onze ‘informaticien public’ te betrekken bij onze sociale 
permanentie. We verwijzen mensen naar hem om hulp te krijgen bij specifiek ‘digitale problemen’. 
Daardoor gaan we ook breder te werk, kunnen we meer mensen helpen en zijn we nog meer 
bereikbaar. We worden ook ontdekt en bekend doorheen Brussel, ook mensen van andere wijken 
komen tot bij ons.  

Onderstaande organisaties maken deel uit van ons netwerk van hulpverleners en 
informatieverstrekkers: 

- de cellen energie van OCMW Molenbeek en Stad Brussel voor alles ivm energie; 

- de ervaringsdeskundige van de FOD economie voor alles ivm abonnementen telecom; 

- Convivence en Soleil du Nord, Syndicat des Locataires en de Sociale délégués van de SLRB voor vragen 
ivm wonen; 
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- het project BasKUUL van Samenlevingsopbouw Brussel voor vragen rond dienstverlening van en 
conflicten met OCMW;  

- Caritas, CAW De Welkom en Voyaach voor juridische diensten inzake verblijfsrecht; 

- Maks vzw voor zowel vragen rond tewerkstelling als vragen rond digitale geletterdheid; 

- Téléservice voor juridische dienstverlening en materiele hulp; 

- het Leger des Heils voor voedselhulp; 

- De Schakel voor vragen rond vrijetijdsparticipatie; 

- CAW HOBO – thuislozenzorg voor vragen en problemen van thuislozen; 

 

- Atelier des droits sociaux die permanenties houden voor knelpunten met OCMW, huurwetgeving en  
arbeidsrecht; 

- Amis d’accompagner voor begeleiding bij bezoeken aan allerlei diensten; 

- Infordroit voor juridische bijstand; 

- CAW Leger des Heils Bodeghem voor verblijf in een opvangtehuis;. 

- Samusocial voor nachtopvang voor daklozen; 

- Ziekenhuis Saint-Pierre voor dringende medische hulp; 

- Maison Medicales Dansaert & Anneessens die verschillende medische dossiers voor ons opvolgen; 

- het Huis van Het Nederlands voor de organisatie van conversatietafels Nederlands; 

- VZW Kinderopvang in Brussel voor de aanmelding bij Nederlandstalige crèches. 

 

Une brique dans la gueule 
De huisvestingscrisis in Brussel is als een baksteen die in het gezicht wordt gegooid van vele Brusselaars 
die daardoor moeilijk vooruit kunnen. Mensen lopen niet te koop met hun woonproblemen en het 
publieke en politieke debat over huisvesting in Brussel speelt zich vooral af tussen de politiek en het 
middenveld. Met de BBROW vonden we dus dat het hoog tijd is voor het creëren van meer draagvlak 
voor verregaande maatregelen. De te hoge huurprijzen treft ook meer en meer de huurders met een 
middenklasseprofiel. Op vrijdag 22 maart organiseerde de Brusselse Bond voor Recht op Wonen 
(BBROW) ism een aantal partners, waaronder Buurtwinkel, het  microfestival “Une Brique dans la 
Gueule” met films en debat waar o.a. de film "Jeu de Loi" (van 2017) van ons actiecomité "Change 
Anneessens" werd vertoond. 
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Balade Urbaine 
Na het succes van ons project 
rond de film “Jeu de Loi” in 
2017, 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 3 van Bonnevie een “Marche 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: « 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 stadswandeling ging een eerste maal door tijdens 
het festival rond huisvesting “Une Brique dans la Gueule” in maart 2019, georganiseerd door de 
BBROW en IEB op 22 maart.  In de loop van 2019 organiseerden we nog 4 wandelingen, in mei, juni, 
september en november. 

 

Expo “Mijn Huur is te duur”… in het journaal !  
Van woensdag 24 april tot donderdag 16 mei organiseerden we ism met en op initiatief van de 
"SASUDU"-groep van de vzw LA RUE een fototentoonstelling over "wonen en huren". Deze actie werd 
georganiseerd in het kader van de campagne "Mijn huur is te duur" van de BBRoW (Brusselse Bond 
voor het Recht op Wonen) naar aanleiding van de gewestverkiezingen in mei 2019. Meer dan 200.000 
Brusselse huishoudens hebben 
moeite om een degelijke en 
geschikte woning te vinden 
tegen een betaalbare prijs. Dit is 
te wijten aan de groeiende kloof 
tussen hun inkomsten en de 
sterk gestegen prijzen van huur 
en verkoop op de privémarkt, en 
een onvoldoende aanbod van 
betaalbare publieke woningen.” 

Toch is het al 25 jaar geleden dat 
België het recht op huisvesting 
in artikel 23 van de Grondwet 
heeft vastgelegd. We citeren: 
"Ieder heeft het recht om een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat het recht op behoorlijke 
huisvesting.” "Leven in slechte huisvesting" is voor mensen in precaire omstandigheden vaak de enige 

1De wijkwandelaars op een koude repetitiedag aan de Abbattoir in Kuregem 

2De expo in het RTBF journaal met links André Lumpuvika van La Rue 
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oplossing in het Brussels Gewest. Veel mensen hebben zich neergelegd bij het huren van 
onbewoonbare woningen om niet op straat terecht te komen. Meer ook het aantal thuislozen neemt 
toe. 

De fototentoonstelling "MIJN HUUR IS TE DUUR" heeft tot doel om situaties van slechte huisvesting en 
buitensporig dure huren aan de kaak te stellen. Met het oog op die situatie betreuren wij het 
indicatieve huurrooster (zonder werkelijke impact) dat de Brusselse regering heeft goedgekeurd. Deze 

fototentoonstelling maakt het 
onzichtbare aspect van de "prijs-
kwaliteit"-verhouding van woningen en 
huurprijzen in onze wijken zichtbaar. 

De expo liet toe om te zien "welke 
woningen worden gehuurd, tegen welke 
prijs" en "hoe kansarme bewoners 
beperkt zijn in hun keuze van te huren 
woningen". De fototentoonstelling was 
en is een oproep aan de politici (en aan 
al diegenen die de macht hebben om 
het huisvestingsbeleid te beïnvloeden) 
om aandacht te besteden aan de eisen 

van de bewoners van "slechte huisvesting". Onze eisen waren en zijn:   

1) In Molenbeek eisten we  
- de oprichting van een ondersteunende dienst bij het zoeken naar huisvesting met inbegrip 

van een huisvestingstafel 
- de uitvoering van een proefproject van een paritaire huurcommissie op lokaal niveau om 

te zorgen voor onderhandelingen over een redelijke huurprijs  
- de strijd tegen discriminatie bij de toegang tot huisvesting (de gemeente zou 

bewustmakingscampagnes kunnen voeren in samenwerking met het Unia-centrum) 
- de oprichting van sociale woningen die aangepast zijn aan de huishoudens met een laag 

inkomen en grote gezinnen. 
2) In Brussel-1000 eisten we 

- een meer sociale toewijzing van de woningen van de stad en het OCMW 
- een grotere toepassing van het openbaar beheer om het aanbod van sociale huisvesting 

te verhogen 
- meer oplossingen voor gezinnen die in ongezonde woningen wonen, onder meer door het 

creëren van transitwoningen). 
3) Samen met de BBRoW eisten we  

- de oprichting van een paritaire huurcommissie (bestaande uit vertegenwoordigers van 
huurders en verhuurders en een onafhankelijke voorzitter) die beslissingen kan nemen 
over de juiste huurprijs van een woning 

- een bindend huurrooster om de huren te verlagen. 

De expo was doorlopend toegankelijk voor het publiek, aangezien ze stond opgesteld in het 
Fonderiepark in Molenbeek. Een rondleiding op afspraak behoorde ook tot de mogelijkheden en zo 
ontvingen we een achttal groepen.  

BX1 en de RTBF pikten ons persbericht op en maakten een reportage over de huisvestingscrisis in 
Brussel. Leden van Change Anneessens en Sasudu gaven interviews waarin ze getuigden over de 

3Badia Zahri van Change Anneessens in het RTBF-journaal 
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impact van de huisvestingscrisis op hun leven. RTBF zond deze uit in het avondjournaal, twee dagen 
voor de verkiezingen; een knap staaltje van communicatie en “mensen in armoedesituatie het woord 
geven” waar we fier op zijn.  

 

17/10/2019 Internationale dag in de strijd tegen armoede.  
In de week van 17/10 organiseerden we vijf filmvoorstellingen (waarvan één in Muntpunt) en twee 
wijkwandelingen, één marche urbaine. Het publiek bestond uit geïnteresseerde Brusselaars, de 
opleiding orthopedagogie van de Arteveldehogeschool in Gent, de leerlingen van het 5de en 6de 
secundair van het Sint-Pieterscollege in Jette en  sociaal werkers en bewoners van de Community Land 
Trust. Met dit aanbod vergrootten we vanuit onze lokale context en vanuit het verhaal van Brusselaars 
die het niet breed hebben, het draagvlak voor maatregelen voor armoedebestrijding, sociale 
wijkontwikkeling en de huisvestingscrisis. 

 

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 sinds september 2019 een 
“informaticien public” elke 
dinsdagvoormiddag permanentie 
tijdens het onthaal. Dit organiseren 
we in samenwerking met asbl Action 
et Recherches Culturelles (ARC).  

 

De 24uur van Recht op een dak  
De beweging Recht op een dak of het dak op / Droit à un toit ou droit dans le mur is de militante 
arm van de Brusselse sociale en armoedesector die werkt met dak- en thuislozen. Op 10 mei 
organiseerden ze een sleep-in op het Muntplein. Enkele mensen van Change Anneessens namen deel 
aan een deel van het programma en onze film “Jeu de Loi” werd er vertoond met een nabespreking.  

 

 

 

  

Informaticien public Didier in volle actie 
4Rechts puliek informaticus Didier Rober in actie 
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2.4 Activiteiten in het kader van doelstelling Sociale 
Wijkontwikkeling  
 

De Buurtwinkel klusdienst 
 
Van PIOW naar SDO 
In 2007 werd de klusjesdienst, met uitleendienst, opgericht. In 2017 kregen we de erkenning als PIOW, 
een Plaatselijk Initiatief voor de Ontwikkeling van Werkgelegenheid. In de loop van 2019 volgde een 
erkenning als SDO, een Sociaal Democratische Onderneming door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
(Overheidsdienst Economie en werkgelegenheid). Om dit te bekomen herwerkten we tijdens de zomer 
2019 de statuten van onze vzw. We werden ook lid van Febio, de Federatie van Brusselse 
Inschakelingsondernemingen. De concretisering tot Sociaal Democratische Onderneming zal verder 
vorm krijgen in 2020. 

Toetssteen 
Met de Raad van Bestuur stelden we in 2019 scherp wat de permanente toetssteen is van ons unieke 
klusjesdienstproject: de klusjesdienst blijft in de eerste plaats een middel voor de Geïntegreerde 
Wijkwerking (GIWW) en wordt geen doel op zich. Concreet betekent dit dat de klusjesman(nen) en de 
instructeur deel uitmaken van een geïntegreerde (wijk)werking (GIWW) waarin ze ook actief 
deelnemen aan de verschillende activiteiten die mee de identiteit kleuren van de Buurtwinkel vzw 

Om te voldoen aan de nieuwe ordonnantie moeten we van een GIWW met PIOW naar een GIWW met 
SDO  evolueren. Dat stelt ons voor hoge eisen qua uitbreiding en economische rentabiliteit. Bij het 
opstellen van ons ondernemingsplan zullen we de haalbaarheid en wenselijkheid van deze evolutie 
bestuderen. Daarbij blijft de kerntaak als GIWW onze toetssteen.  

Unieke dienstverlening 
Onze polyvalente klusjesman-instructeur en zijn medewerker voeren bij kansarme bewoners uit de 
wijk kleine renovatie- en herstellingswerken uit. Hiermee biedt de klusjesdienst een antwoord op 
vragen rond leefbaarheid en huisvesting in de Anneessenswijk. 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 gratis 
klusdiensten aan: de werkuren moeten niet betaald worden door de klant, enkel het nodige materiaal. 
De dienst werkt met een inkomenslimiet, zodat de hulp écht gaat naar degenen die deze dienst 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. 
 

Bekendmaking 
Tijdens de sociale permanentie en het onthaal vragen buurtbewoners of de klusjesman kan 
langskomen. Ook merken we de impact van mond-aan-mond reclame. Zonder al te veel energie te 
steken in de bekendmaking van onze dienst (raamaffiche, af en toe flyeren) zijn onze 2 medewerkers 
50% van hun tijd aan de slag voor de klusjesdienst. De overige 50% werken ze mee met de GIWW: vaak 
zijn hun taken logistiek van aard (wijkprojecten ondersteunen), communicatief (vergaderen en 
overleg) of zijn inherent aan een GIWW (sociaal onthaal bemannen, deelnemen aan projecten). 
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De klussen in 2019 
In 2019 maakten 39 individuele 
personen gebruik van onze 
klusjesdienst, goed voor 69 
interventies. De cijfers zijn 
vergelijkbaar met deze van 2018. 
Een overzicht:  

Montage (meubels, gordijnen, …): 
23 
Elektriciteit: 16 
Loodgieterij: 13 
Schilderwerken: 13 
Andere: sloten (3) en chauffage (1) 

Medewerkers 
In 2016 sloot De Buurtwinkel een 
inschakelingsovereenkomst af met 
Actiris, waarin we ons engageren 
tot de socioprofessionele 
inschakeling van een 
kortgeschoolde, langdurig werkloze 
Brusselse jongere, via een contract 
van telkens een jaar. Deze 
inschakelingscontracten zijn een 
maatregel binnen  het ‘Youth 
Guarantee’ kader, een grootschalig 
programma gefinancierd met 
Europese middelen. Het houdt in 
dat Actiris zich engageert om aan 

elke Brusselse jongere een succesvolle eerste werkervaring aan te bieden via onder andere een stage 
of een tijdelijk contract. Studies wijzen uit dat dit effect heeft op de latere loopbaan van de jongere. 
Een doelgroepmedewerker, tewerkgesteld via Actiris, moet aan strikte voorwaarden voldoen: (1) 
minimum 18 maanden ingeschreven zijn sinds 01.01.2015 als niet-werkende werkzoekende bij Actiris; 
(2) jonger zijn dan 25 jaar op het moment van het begin van de beroepsinschakelingstijd; (3) wonen in 
het BHG; (4) niet meer dan 90 opeenvolgende dagen hebben gewerkt. 

Sadek, sinds 12 jaar onze vaste klusjesman, neemt vanuit zijn ervaring en persoonlijkheid, de rol van 
instructeur met glans op. De klusjesdienst is een belangrijk middel voor de socio-professionele 
inschakeling van doelgroepmedewerkers. Via de klusjesdienst zetten we in op ‘ervaringsleren op de 
werkvloer’. Het gaat hier vooral over het leren van technische vaardigheden.  

Dankzij de PIOW subsidies werd het team begin 2019 versterkt met een 0.5 fte trajectcoach. Voordien 
combineerde de coördinator deze taak met zijn bestaand takenpakket. Omdat een succesvolle 
doorstroming naar de reguliere arbeidsmarkt het beoogde eindresultaat is, heeft de trajectcoach, in 
samenspraak met de instructeur, oog voor het ontwikkelen en stimuleren van sociale competenties. 
De context waarin dit gebeurt, is individueel, in duo of in teamverband. Gezien de realiteit van onze 
werking en onze buurt, spreken we sowieso over een meertalige omgeving. Daarnaast werken we voor 
een specifieke doelgroep: kansarm en kwetsbaar.  

5VLNR, Instructeur Sadek Tafranti, eerste leerwerker Cédric de Villenfagne, 
tweede leerwerker Ali Makangila Usemi, derde leerwerker Emal Sherzad 
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Afhankelijk van de doelgroepmedewerker kan er meer of minder aandacht gaan naar bepaalde 
competenties:  
- zelfstandig werken;  
- klantgericht werken; 
- werk plannen; 
- consequent registreren van werkactiviteiten 
- andere arbeidsattitudes: op tijd komen, onder leiding werken, aanvaarden van opdrachten, precies 
en correct werken, uren naleven, arbeidsreglement naleven. 
 
Naast de technische vaardigheden aangeleerd op de werkvloer, en het ontwikkelen van sociale 
competenties, krijgen de doelgroepmedewerkers ook de kans om vorming, training en opleiding 
(VTO) te volgen binnen hun interessedomein, met focus op huidige en latere tewerkstelling. De 
medewerker die in 2018-2019 aan de slag was in de Buurtwinkel kreeg de kans om volgende 
opleidingen te volgen:  

- Plaatsen van ramen en deuren (samen met de instructeur) 
- Theorie van het rijbewijs bij Brusselleer 
- Nederlands bij het Huis van Het Nederlands 
- VCA (Veiligheid op het werk), samen met de instructeur 

De medewerker die vanaf mei 2019 werkte voor de klusjesdienst, volgde:  

- Ergonomie in de bouw 
- Budget In Zicht-module Papieren, Budget en Financiën bij CAW Brussel 
- Intensieve zomercursus Frans https://www.bxlacademy.be 
- Theorie van het rijbewijs bij Brusselleer (waar hij als enige cursist geslaagd was!) 

Het traject dat de doelgroepmedewerkers lopen, staat beschreven in een opleidingsplan op maat van 
de medewerker. Tijdens de laatste maanden van de tewerkstelling in de Buurtwinkel begeleiden we 
de doelgroepmedewerker intensief in de zoektocht naar werk. De doelgroepmedewerker die tot eind 
mei 2019 in dienst was, heeft eind 2019 nog geen werk gevonden. We starten nu, eind 2019, met de 
huidige doelgroepmedewerker de zoektocht naar werk en doen dit in samenwerking met Inbrussels 
vzw, Jobcoaching voor Brusselse werkzoekenden en jobmatching voor werkgevers. De 
doelgroepmedewerkers die de afgelopen jaren in de Buurtwinkel actief waren, kunnen mee gebruik 
maken van onze contacten bij Inbrussels.  

In 2019 probeerden we via een samenwerking met Inbrussels en het OCMW van Schaarbeek een 
medewerker in het art.60 statuut aan te werven. Dit sleepte administratief maanden aan. Uiteindelijk 
kregen we bericht dat de tewerkstelling niet door kon gaan omdat de medewerker die het OCMW op 
het oog had weigerde om Nederlands te leren. Ondertussen zijn we nog steeds op zoek naar extra 
doelgroepmedewerkers. Samen met Febio en de andere inschakelingsondernemingen stellen we 
echter vast dat de doorstroom van potentiële medewerkers vanuit OCMW’s naar de sociale economie 
bedrijven geen evidentie is. Bovendien stellen de OCMW’s geen ‘gratis’ artikel 60-ers ter beschikking. 
Vaak vragen de OCMW’s een betaling door de sociale economie bedrijven (maximaal 800€ te betalen 
aan het OCMW). De visvijver lijkt klein en de betere werkkrachten worden door de OCMW’s zelf 
ingezet, in hun eigen projecten.  
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Samenwerking met On de Senne 
On~de Senne was een co-creatie project 
om de toekomst van de middenberm van 
de Poincaré/Zuidlaan vorm te geven. Het 
project liep van november 2018 tot juni 
2019 en was een samenwerking van 
Brussel Mobiliteit met Constructielab en 
Atelier Made. Change Anneessens dacht 
tijdens een atelier op 15 november 2018 
mee na over hoe de toekomstige 
middenberm er moet uitzien. Op 3 mei 
2019 lunchten we met On de Senne en 
Cultureghem in de Abbatoir ter 
voorbereiding van het event “Poincare 
Conjecture” op zondag 19 mei. Change 
Anneessens (meer bepaald de leden met 

een Equadoriaanse achtergrond) maakte daar empanadas klaar voor de buurt. Ze maakten deze 
lekkernijen klaar op de wijze van Cultureghem: vegetarisch, zonder oliën en overbodige vetten, met 
overschotten van de markt.  

 

De wijkwandeling in Anneessens 
De wijkwandelingen zijn altijd iets om naar uit te kijken. Een aantal uur op stap gaan in de wijk met 
leerlingen, met een vriendengroep of met de werknemers van een dienst of bedrijf is altijd een leuke 
ervaring. Tijdens de wijkwandeling bespreken we de sociale ontwikkelingen in de wijk vertrekkende 
vanuit de verre en nabije geschiedenis rond migratie, stedenbouw, tewerkstelling, demografie, 
armoede en dak- en thuisloosheid. We tonen ook enkele historische gebouwen en de mensen komen 
eindelijk (!) te weten wie François Anneessens was. In 2019 deden we twee wijkwandelingen met 
studenten van het Sint Pieterscollege in Jette in de week van 17/10, in het kader van de Internationale 
dag van de strijd tegen de armoede. 

 

6 Change Anneessens op lunch met Cultureghem en On de Senne om 
de samenwerking rond Poincare Conjecture te bespreken 
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Samenwerking met Hogeschool Francisco Ferrer en preventiedienst BRAVVO rond 
Anneessensplein 
In 2017-2018 was De Buurtwinkel partner in de totstandkoming van het project “StoepSalonTrottoir” 
van Solidare-IT. Tastbaar resultaat van dit participatief traject met verschillende bewoners en actoren 
in de wijk was een mobiel stadsmeubel dat tijdens de lente- en zomermaanden op het plein stond. Het 
stoepsalon werd een beetje slachtoffer van zijn succes. Er werd duchtig gebruik van gemaakt door de 
mensen die zowiezo al vaak op het plein vertoeven en de bijhorende ambiance werd niet gemaakt 
door de schooldirectie. Deze laatste kreeg ook regelmatig signalen van vrouwelijke studenten die zich 

ongemakkelijk voelen bij het 
oversteken van het plen voor en 
na de avondlessen. We namen 
dus contact op met de 
schooldirectie om te kijken hoe 
we samen op een constructieve 
manier iets konden betekenen 
om het plein voor iedereen 
aangenaam te maken. De 
preventiedienst van Stad 
Brussel, BRAVVO, in hoofde van 
de wijkbemiddelaar, versterkte 
de samenwerking. We vroegen 
steun bij de VGC via de 
projectoproep van Bruss-it rond 
gemeenschapsvorming in de 
publieke ruimte en we konden 
van start gaan. We werken 
samen op twee sporen: een 

gemeenschappelijke agenda voor gemeenschapsvormende activiteiten op het plein en een 
denkproces rond de inrichting en het gebruik van het plein.  

In het voorjaar 2019 organiseerden we 4 participatieve ateliers waar we de meningen verzamelden 
over de perceptie van het plein nu, het gedroomde plein en mogelijke activiteiten, acties en inrichting. 
We deden één atelier met leerkrachten, twee met leerlingen (dag- en avondonderwijs) en twee met 
bewoners en gebruikers van het plein (een oudergroep van Projet Cohésion Social Vautour van de 
sociale woningen in de Gierstraat en de bezoekers van De Buurtwinkel).  

7 De groendienst kijkt goedkeurend toe wanneer we zaadjes planten samen met de 
school en bewoners. Weer een stukje beton minder in de stad, vervangen door 
groen 
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Interessant was om te zien dat de meningen over het plein en ook de aanbevelingen niet heel ver uit 
elkaar liggen bij de toch verschillende 
groepen. De aanbevelingen over 
inrichting kregen ook een plek in het 
project Managing Inclusive 
Infrastructure, elders besproken in dit 
jaarverslag. De ateliers gingen door in 
het voorjaar tevens als een “afterschool 
drink” voor de leerkrachten en 
leerlingen op donderdag 2 mei. Dit was 
de aftrap van Anneessens Plage, een 
reeks vrijdagnamiddagen waarbij we 
strandstoelen, DJ-tafel, 
badmintonnet,… op het plein zetten. Op 
9 mei zaaiden we op een stukje plein net 
voor de school dat de stadsdiensten 
hadden ontdaan van stenen. Enkele 
weken later konden we genieten van 
een rijke bos planten. Tijdens de 
zomermaanden lag het even stil wegens 
de vakantiedagen, om dan in september 
weer van start te gaan.  

Speciale edities waren die van 13 
september, waarbij de leerlingen een 
film vertoonden over hun 
liefdadigheidsprojecten in Marokko en 
op 4 december organiseerden we een 
Sinterklaasfeestje. Hierover meer in een 
aparte paragraaf.  

In 2020 gaat het initiatief verder 
onder de naam VIV’Anneessens.  

En deze samenwerking wierp nog 
meer vruchten af. De nauwe 
samenwerking zorgde ervoor dat 
de laatstejaarsstudenten 
bachelor in bedrijfsbeheer, de 
opdracht kregen om projecten 
uit te werken voor de meest 
kwetsbaren, al dan niet in de 
wijk. Een groepje leerlingen 
dacht het project “BuurtFerrer” 
uit. Via fondsenwervingsacties 
halen zij geld op om uitstappen 
te organiseren voor De 
Buurtwinkel en ze helpen ook 

8 Een affiche van Anneessens Plage 

9 "BuurtFerrer" (samentrekking van Buurtwinkel en Francisco Ferrer) stelt zichzelf 
voor in het Nederlands 
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mee met het organiseren van de uitstappen.  

  

Managing Inclusif Furniture 
De Buurtwinkel was in 2019 een partner in het project ManIF van initiatiefnemer Convivence / 
Samenleven. Andere partners zijn: het architectencollectie Baya en onderzoekscollectief Sasha van de 
ULB. 

Manif staat voor Managing Inclusive Furniture. Doel van het project was het onderzoeken van nieuwe 
methodes in het ontwerpen en onderhouden van stadsmeubilair. Convivence deed hiervoor een 
financieringsaanvraag in bij Innoviris met de volgende motivatie: 

-  het Planbureau voorspelt de komst van 10.000 nieuwe Brusselaars per jaar tegen 2025; 

- straatmeubilair is de interface waarmee burgers in aanraking komen in de openbare ruimte en de 
stad. Verdichting verhoogt de druk op ruimte en meubilair: de schaarste aan ruimte beperkt het aantal 
en mogelijke locaties voor stadsmeubilair en maakt het gebruik van de openbare ruimte conflictueus; 

- het vinden van een plek in de stad is problematisch voor bepaalde groepen: vrouwen, daklozen, 
jongeren, etc. Samenleven wordt bemoeilijkt door mechanismen van segregatie, monopolisering van 
openbare ruimte door bepaalde groepen, maar ook door ruimtelijke ordening zelf en in het bijzonder 
door de keuze, afwezigheid of staat van onderhoud van straatmeubilair (banken, hekken, etc.). 

Uiteindelijk wordt het 
idee van openbare 
ruimte als 
gemeenschappelijk 
goed op verschillende 
manieren bedreigd: 

- de besturen 
monopoliseren de 
keuze, de wijze van 
beheer en onderhoud 
van de stadsmeubels. 
Dit beperkt voor 
burgers de mogelijk-
heden tot actie en 
positieve toeeigening; 

-  verwaarlozing van de 
behoeften van "zwakke", "benadeelde" en zelfs "genegeerde" gebruikers; 

- ruimte wordt schaars omdat bepaalde percelen (terrassen, advertentieruimte enz.) worden 
geprivatiseerd en ontsnappen aan collectief beheer; 

- de dienst ‘openbare aanbestedingen’ standaardiseert het stadsmeubilair en negeert de 
weerspiegeling van de geschiktheid ervan voor de lokale behoeften. 

In 2019 liep de voorbereidende fase van het project, waarin de onderzoeksvraag werd scherpgesteld. 
De rol van De Buurtwinkel was het mobiliseren van de Change Anneessensgroep en andere 

10 De installatie "NeNU" fungeerde als onthaalruimte met soep voor het eerste participatieve 
atelier van ManIF 
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buurtbewoners; inhoudelijk waren ervaringen en beleving van bewoners immers onontbeerlijk. 
Concreet realiseerden we de volgende zaken in 2019:  

- een eerste atelier in het kader van het actie-onderzoek, met bewoners op het Anneessensplein (op 
5 november). Het onthaal was in de “Nénu”, een opvallende, want knalgele, installatie waarin de 
deelnemers werden getrakteerd op soep. Daarna trokken we naar een lokaal in de school Francisco 
Ferrer. We namen het Anneessensplein als uitgangspunt of case om een aanzet te geven voor het 
denkproces met de bewoners. Een 30-tal personen namen deel, waarvan 10 via De Buurtwinkel.  

- het seminarie : « A qui 
appartient l’espace public » 
(op 25 november).  

De vraag die in het seminarie 
werd gesteld lag uiteraard in 
de lijn met het totale project: 
wie bezit eigenlijk de 
openbare ruimte? Wie (kan) 
deelnemen aan de conceptie, 
de transformatie, het 
onderhoud...? Het seminarie 
gaf stem aan burgers en 
organisaties die vormen van 
coproductie van openbare 
ruimte en straatmeubilair 
hebben ervaren of opgezet. 
Het seminarie voedde verder 
de reflecties over het thema. 
Een honderdtal personen 
namen deel aan het seminarie.  

In januari 2020 moest het definitieve Innoviris-project ingediend worden bij het Gewest. Uiteindelijk 
besloten we dat het project inhoudelijk en qua praktische uitwerking nog niet rijp genoeg was om het 
te laten starten. De belangrijkste drempel om effectief van start te gaan was het feit dat we nooit echt 
een engagement van de Stad en stadsdiensten hebben gekregen om deel te nemen aan het onderzoek, 
nochtans een evident onontbeerlijk element voor het welslagen. 

Maar niet gewanhoopt. We legden al een groot stuk van de weg af. We sluiten niet uit dat we een 
nieuwe poging zullen wagen tegen de volgende Innovris-deadline in januari 2021. We zullen 2020 
gebruiken om de Stad Brussel en de stadsdiensten warm te maken voor medewerking aan ons project. 

 

  

11 Het seminarie "Van wie is de publieke ruimte" was zowel inhoudelijk en qua 
opkomst een succes in de mooie lokalen van de Loodtoren in Anneessens 



31 
 

2.4 Activiteiten in het kader van doelstelling Samenleven in de Wijk  
 

Zinneke Parade 
To Zinneke or Not to Zinneke. 

 Zinneke vzw stelde ons de vraag om deel te nemen aan de Zinneke Parade. De Buurtwinkel wilde graag 
participeren en vond een stagiaire die het proces zou opvolgen.  

Wat is de Zinneke Parade? Volgens de website van Zinneke vzw: 
 
“Om de twee jaar neemt de Zinneke Parade het centrum van Brussel in, een bewegend spektakel waar een 
twintigtal projecten, uitgewerkt en gedragen door inwoners van Brussel, partners en kunstenaars. De Zinneke 
Parade, vindt plaats op 16 mei 2020 en staat in het teken van het thema “Wolven ! Aux Loups !” 
Het thema voor de Parade van 2020 dook op uit de stemming, als een spiegel die we de huidige tijd 
voorhouden.” 

 
Zo werd De Buurtwinkel mee deel van de zinnode centrum. Een zinnode, voor de zinneke-leken, is één 
groep die deel uitmaakt van de Parade. De zinnodes zijn vaak opgesteld per wijk.  

De eerste ontmoeting vond plaats op 25 oktober met de eerste vergadering van zinnode centrum. 
Iedere deelnemer moest zichzelf voorstellen, de reden waarom ze wilden deelnemen aan de Parade, 
vertellen wat zij bieden etc.  

Zinnode centrum werd samengesteld uit volgende organisaties;  

 Bredeschool Buiten de Lijntjes (de basisschool 'kleurdoos' en de middelbare school 'Atheneum 
Brussel'),  

 Voyaach (Pigment en samenlevingsopbouw),   
 Centre social Béguinage (centre social de formation linguistique pour adultes),   
 BOP (Brussels Ouderen Platform),   
 Interpôle (maison de jeunes et centre d'expression et de créativité) 
 en De Lork (begeleiding voor mensen met een beperking in wonen, werken en vrije tijd). 

Dit betekent dus een heel divers publiek! 

Het proces van Zinneke verliep op een participatieve manier. Er werd vooral vanuit de dynamiek van 
de participerende organisaties gewerkt. Dit zorgde ervoor dat de processen langzamer gaan, maar 
zorgde evenwel voor interessante interacties. Medewerkers van Zinneke voorzagen de omkadering en 
een artistieke coördinatie.  
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Een eerste bezoek van de 
artiesten gebeurde op 12 
december. Hierbij 
kwamen de artiesten, 
Mohamed Allouchi en 
Eduard De Vos, 
kennismaken met de 
mensen in De 
Buurtwinkel.  

Eind 2019 legden we vast 
wie er met wie zou 
samenwerken, rond 
welke kunstdiscipline en 
wanneer de 

verschillende 
voorbereidende 

activiteiten zouden 
doorgaan. 

De Buurtwinkel zal in 
2020 tijdens het onthaal op donderdagochtend een open atelier houden. Een open atelier houdt in 
dat iedereen, of je nu een bezoeker bent van De Buurtwinkel of een boekhouder in Sint-Agatha-
Berchem, kan deelnemen. Eén van de doelstellingen van de Zinneke Parade is dan ook ontmoeting 
creëren tussen mensen die elkaar in het dagelijkse leven niet kruisen.  

Het échte parcours met de deelnemers begint pas volop in 2020, à suivre.... 

 

Les Gazelles d’Anneessens 
 De loopgroep Les Gazelles d’Anneessens van De Buurtwinkel bestaat uit een vaste kern lopers, 
waaronder een advocaat, een dokter, de coördinator van een buurthuis , enkele erkende politieke 
vluchtelingen en enkele sans-papiers. Onze trainingen worden wekelijks aangekondigd op de door 
lopers druk bezocht website MeetUp, in de groep “Brussels Runners”. Daardoor trekken we nieuwe 
mensen, bijvoorbeeld een expat die een aantal keer mee komt lopen. Zo biedt onze loopgroep aan 
mensen kansen op ontmoeting die ze anders wellicht nooit zouden hebben. Wij werken samen met 
Les Gazelles de Bruxelles met wie we de visie en manier van aanpak delen.  

Relais givrés 
Op zaterdag 19 januari nam een delegatie van onze Les Gazelles d’Anneessens deel aan les Relais 
Givrés, een aflossingsrace in Neder-over-Heembeek. De wedstrijd heeft z’n naam niet gestolen, want 
het was die dag flink koud. Het leuke aan deze race is dat je als ploeg samenwerkt aan het resultaat. 
We eindigden net in de helft van het klassement, op de 107de plaats van de 214 deelnemende ploegen; 
niet slecht, maar we kunnen beter.  

12 De eerste brainstorm van de zinnode van het centrum in Garcia Lorca in Anneessens de 
twee begeleidende artiesten Mohamed Allouchi en Eduard De Vos kijken in de camera 
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20km van Brussel 
De hoogdag van onze loopgroep is uiteraard de 20 km van Brussel. Voor het 5de jaar op rij sloegen we 
de handen in elkaar met Doucheflux, Minor n’Dako, Les Gazelles de Bruxelles en Atlemo. Onder de 
naam BrunX bieden we aan lopers de mogelijkheid zich in te schrijven vóór de officiële inschrijfdatum, 
mits een kleine oplegging bij het inschrijvingsgeld. Op die manier sponsoren ze de deelname van 
iemand met een kwetsbaar profiel. Mensen worden aangemoedigd om via het online platform Koalect 

(support.brunx.be) acties ten voordele 
van één van de organisaties te 
organiseren. We stellen vast dat het 
aantal inschrijvingen en acties in 
dalende lijn zitten, ondanks de 
doorgedreven communicatie. We 
vermoeden dat de reden is dat mensen 
zich een bepaalde tijd voor een initiatief 
engageren, om zich vervolgens na 
afzienbare tijd te engageren voor een 
ander “trending” initiatief. De editie van 
2019 was uiteraard wel een topper qua 
ambiance !  

Lopen naar Mechelen 
Naar aanloop van de 20km 

organiseerden we in samenwerking met BrunX een aantal collectieve trainingen. Op zaterdag 16 
februari namen we met onze Gazelles deel aan een training in het Zoniënwoud. Echter, de Buurtwinkel 
organiseerde in dit kader een grensverleggende training op 16 maart: we liepen van Brussel naar 
Mechelen. We vertrokken met het idee 25 km te lopen, maar omdat het eindpunt ergens anders lag 
dan eerder voorzien, werd het goed 30 km !. Enkele mensen van Brussels Runners vergezelden ons op 
deze lange tocht en twee personen van Les Gazelles de Bruxelles volgden ons per fiets voor de 
bevoorrading en met muziek. In Mechelen verwelkomde een familielid van één van de lopers ons thuis. 
Een memorabele dag !  

13 Ons team op de Relais Givrés. Koud maar tevreden ! 
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Sinterklaasfeest 
In het kader van onze samenwerking met Bravvo en Haute 
Ecole Francisco Ferrer organiseerden we in de week van 6 
december een Sinterklaasfeestje op het plein en in de 
school. Op het plein wachtten we in volle spanning op de 
komst van de Sint, opgewarmd door een kop warme 
chocomelk. Plots verscheen hij dan op het balkon van de 
school. De kinderen kregen vervolgens een zakje snoep dat 
ze konden opeten voor een film geprojecteerd in filmzaal 
van de school.  

 
Kerstreceptie 
Het kerstfeest editie 2019 op 17 december was opnieuw 
een succes. Na de vroegere edities, die een beetje uit 
hun voegen waren gebarsten, hielden we het bewust 
kleinschalig waarbij we vooral de mensen uit het onthaal, 

de groep van Change Anneessens, oude bekenden en vrijwilligers uitnodigden. Het werd een feest in 
het onthaal van De Buurtwinkel dat ter gelegenheid mooi werd ingekleed. De voorbereidingen 
werden gedaan door een vrijwilligster en een groep enthousiastelingen, oud-medewerkers, andere 
vrijwilligers en bezoekers. Deze hulp was helemaal niet voorzien en kwam spontaan. 

De avond verliep goed, mensen ontmoetten elkaar, er werden hapjes gegeten, het was een fijne 
sfeer. Op zeker ogenblik werden er zelfs liedjes gezongen én gedanst.  

De speech van de coördinator Bart was ook een goede kans om iedereen te bedanken. Zonder deze 
mensen, buurtbewoners, vrijwilligers, geëngageerden bestaat er immers geen ‘De Buurtwinkel’! 

Het was een fijn eindejaarsfeest en een goede start voor het nieuwe jaar. 
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Femma Anneessens 
 We stonden al sinds 2018 in contact met Femma voor 
het oprichten van een groep in Anneessens, en in 2019 
werd de samenwerking heel concreet. De Buurtwinkel 
wil een “hub” zijn voor initiatieven voor de wijk met 
doelstellingen die gelijk lopen met of aanvullend zijn op 
de onze, de samenwerking met Femma is binnen deze 
context een evidentie. Meer dan enkel onze 
infrastructuur aanbieden, is de kruisbestuiving tussen de 
twee organisaties een meerwaarde voor beide 
werkingen. Voor de Buurtwinkel is een verbreding van 
het publiek altijd interessant. Een groep vrouwen brengt 
nieuwe “levens-expertise” binnen die we kunnen linken 
aan de verschillende inhoudelijke thema’s waar we met 
bijvoorbeeld Change Anneessens rond werken. Ook zijn 
nieuwe geëngageerde mensen in huis fijn wanneer we 
op zoek zijn naar helpende handen of vrijwilligers voor 
bepaalde activiteiten. Voor Femma is het een 
meerwaarde dat we bijvoorbeeld maandelijks 
uitstappen organiseren, workshops en evenementen 
organiseren. De groep kwam elke vrijdagnamiddag 
samen, een 20-tal vrouwen. Ze doopten zichzelf “Femma 
Féminine”. In december besloot de groep om uit te 
wijken naar een andere locatie omdat de infrastructuur 
van De Buurtwinkel eigenlijk niet geschikt is voor zo’n grote groep. Bovendien is er weinig flexibiliteit 
mogelijk voor het moment van de activiteit. Er is maar één ruimte beschikbaar voor zulke activiteiten, 
namelijk het gelijkvloers, en die ruimte is heel de week door, voor- en namiddag, ingenomen door 
allerlei activiteiten. Het is dus jammer wederom te moeten vaststellen dat onze werking en ambitie 
om te groeien wordt belemmerd door gebrekkige en niet geschikte infrastructuur.  

In 2020 echter komen ze terug naar de Buurtwinkel ! Wegens een aantal veranderingen binnen de 
groep en onder een andere naam zullen we hen volgend jaar opnieuw elke vrijdag kunnen 
verwelkomen.  
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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 waarin 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: 
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 30 augustus. 

 

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. Vaak komen de ideeën voor volgende 
uitstappen van de deelnemers of is er een invloed van onze vrijwilligers. 

Het soort activiteiten hangt ook af van de periode van het jaar. Het aantal deelnemers stijgt of daalt 
immers afhankelijk van de weeromstandigheden.  

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, zoals bijvoorbeeld de vrouwengroep van ‘FEMMA’ en 
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hun kinderen. Het is ook een intergenerationele groep en daar houdt de Buurtwinkel van. 
   

In 2019 gingen we: 

- naar het theater “ Les (des) 
intégrés “ (05/02) 

- naar de film (07/02) 

- naar het treinmuseum 
(20/02) 

- op stadswandeling in 
Kortrijk (22/02) 

-  op officiële ‘Balade 
urbaine’ (23/03) 

- naar het museum voor 
natuurwetenschappen 

(26/04) 

- op stadswandeling in Antwerpen (28/05) 

- naar de zoo van Planckendael (21/06) 

- rode vruchten plukken bij Fruit Time in Anderlecht (10/07) 

- naar de Blaarmeersen in Gent (24/07) 

- naar de zee in Blankenberge (26/07) 

- naar theater aan zee in Oostende (07/08) 

- naar de zee in Oostende (23/08) 

- naar het straatfeest in de Bodegemstraat (29/09) 

- naar het theater “ L’argent fait le bonheur “ (22/11) 

- naar de bowling met BuurtFerrer (28/11). 

 

  

14 Brusselaars in Antwerpen 
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-  

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 aan een armoedetoets voor het lokaal sociaal beleidsplan 2019 – 2020, voorgelegd op 26 
april aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie.  

Samen Sterk 
De Buurtwinkel is actief lid van het Brussels Platform Armoede. We nemen deel aan de meeste 
projecten en acties en zijn lid van de Raad van Bestuur, waar de coördinator De Buurtwinkel 
vertegenwoordigt. 2019 was een speciaal jaar voor BPA wegens het wegvallen van de coördinator van 
het platform en een carrièrewissel voor de andere medewerker. Het vergde dus relatief veel tijd en 
energie van de bestuursleden om oplossingen te vinden en het platform draaiende te houden. In 2018 
waren we een traject begonnen onder de naam “Samen Sterk” met als bedoeling de bakens uit te 
zetten voor een “BPA 2.0” met een betere wisselwerking tussen het terrein en de koepel. Dit traject 
werd professioneel begeleid door Re-Invent (Leen Hellinckx). Voor de Buurtwinkel (net zoals voor de 
andere leden trouwens) is een sterk BPA een betere garantie op kwaliteitsvol politiek werk. Het nulde- 
en eerstelijnswerk neemt veel tijd en energie in beslag, waardoor het niet altijd even gemakkelijk is 
om te focussen op het essentiële politieke werk. Een tweede element is dat de politieke realiteit van 
BPA en die van het terrein niet altijd overeenkwamen omdat het beleid bepaalde verwachtingen 
koesterde ten aanzien van het platform die niet altijd compatibel waren met het basiswerk. Een 
voorbeeld daarvan is de armoedetoets. Het is onmogelijk een zinvol advies te geven vertrekkende 
vanuit ervaringskennis van mensen met armoede-ervaring op de vaak gevraagde korte termijn en over 
dossiers die helemaal niet aanleunen bij de leefwereld van mensen. Maar sommige dossiers zijn te 
belangrijk om te laten liggen. Zo kreeg BPA de vraag om een armoedetoets te organiseren rond de 
adviesnota van de VGC rond Welzijn en Gezondheid. Wegens de korte termijn die we kregen besloten 
we als plan B om een advies vanuit de professionals te formuleren. Maar dit had, mits voldoende tijd 
en de nodige methoden wel een interessant onderwerp kunnen zijn om met onze mensen in de lokale 
groepen rond te werken.  

“Samen Sterk” had dus de bedoeling om de wederzijdse verwachtingen goed op elkaar af te stemmen 
om een bottom-up aanpak van het politiserend werk van BPA te garanderen.  

We kunnen stellen dat dit ‘Samen Sterk’-traject een succes was en op het einde van de rit werden twee 
nieuwe krachten aangeworven voor BPA. In 2020 kunnen we dan ook terug op kruissnelheid komen.  

Formatiegesprekken 
Een interessant wapenfeit van BPA, waaraan de coördinator van de Buurtwinkel als ondervoorzitter a 
heeft deelgenomen, was de uitnodiging van de Brusselse formateurs tijdens de regeringsvorming. Op 
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de koffie bij Rudi Vervoort, Laurette Onkelinx en Elke Van den Brandt braken we een lans voor meer 
ruimte voor beleidsparticipatie van mensen in armoede.  

We zijn enthousiast over het feit dat burgerparticipatie een concept is dat als een belangrijke rode 
draad door de regeerakkoorden van het gewest en de VGC verweven zit. Met de 7 Brusselse 
Verenigingen waar Armen het Woord nemen zullen we hierop inspelen op onze manier.  

Data overleg BPA 2019 waar De Buurtwinkel aan deelnam: 

Raad van Bestuur: 14/02, 20/03, 02/05, 19/06, 12/09, 12/11 

Werkersoverleg: 06/02, 12/06 

Algemene Vergadering: 18/06 

Denkdagen in kader van Samen sterker traject: 29/01, 26/02, 20/06, 10/10 

Breed BPA-overleg: 28/11 

Andere data: Groepsuitstap Planckendael: 21/06, Theater aan zee: 07/08 

De Buurtwinkel nam met een groep mensen ook deel aan de gebruikersevaluatie van de 
communicatiemiddelen van de VGC.  

We zetelden voor BPA ook in het platform Sportopbouwwerk van de VGC.  

We namen ook met een aantal mensen deel aan de startdag van het Netwerk tegen armoede op 24 
januari. 

 

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.  

 
FEBIO 
Sinds 2019 is De Buurtwinkel officieel lid van FEBIO, de federatie van Brusselse 
Inschakelingsondernemingen. Via hen blijven we op de hoogte van wat er beweegt op beleidsniveau 
betreffende sociale economie en worden onze belangen op datzelfde niveau verdedigd.  

 
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 in 2018 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 2018 en 2019. We 
beschreven in punt 2.2 van dit verslag wat dit inhoudt. De KBS voorzag enkele intervisiemomenten 
voor de organisaties die deze steun ontvingen. Op 20 september 2019 namen de coördinator en onze 
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onthaalvrijwilliger deel aan de evaluatie van het project in de lokalen van de KBS. Een belangrijke 
conclusie of rode draad binnen de 22 initiatieven was de volgende: 

Gelijkenissen met “Doelgerichte zorg” zijn: 

 Weg van vraag- en aanbodgestuurde zorg in de buurt 
 Positieve en brede benadering van gezondheid (fysiek, mentaal, sociaal) 
 Vertrekt van de mogelijkheden van personen met zorgnoden én het versterken van deze 
 mogelijkheden. (vb. verschillende keren in de focusgroepen zeiden mensen “we mogen 

eigenlijk niet spreken over kwetsbare personen”) 

Verschillen met “Doelgerichte zorg” zijn: 

Doelgerichte zorg vertrekt van de persoon met een zorgnood en wat die graag wil bereiken en 
koppelen daar individuele ‘oplossingen’ aan. Sommige projecten werken ook op deze ”individuele” 
aanpak, terwijl vele projecten vertrekken vanuit een buurtaanpak en wat de buurt wilt bereiken en 
werken buurtoplossingen uit. (Evaluatie FDDC-projecten “Zorgzame Buurten -2018” 28/10/2019 Prof. 
dr. Liesbeth De Donder, Prof. dr. Sarah Dury, dr. An-Sofie Smetcoren, Sylvia Hoens, Lise Switsers, 
Hannelore Stegen, Octavia Kint).  

 
Gemeenschapscentrum De Markten 
De Buurtwinkel is lid van de Algemene Vergadering van gemeenschapcentrum De Markten in centrum 
Brussel. Op die manier participeren we aan het lokale Nederlandstalige cultuurbeleid en kan er een 
wisselwerking ontstaan. Een lid van de Algemene Vergadering van de Buurtwinkel volgt dit op en was 
aanwezig op de vergaderingen.   

 

Bral.brussels 
De Buurtwinkel is lid van de Algemene Vergadering van de stadsbeweging BRAL.  

 

Surviving in Brussels 
Surviving in Brussels is een organisatie die een app ontwikkelde met voorzieningen voor mensen in 
onzekere situaties. Het concept en de inhoud van de app is een product voor en vooral door deze 
mensen. De Buurtwinkel is lid van de Algemene Vergadering. 2020 wordt een spannend jaar voor SIB 
want de Brusselse Regering wil de app inkantelen in haar administratie. Dit betekent jobverlies en de 
participatie van de gebruikers is verre van gegarandeerd natuurlijk. Wordt vervolgd… 

 

Medewerking onderzoek CSI Flanders 
Onze ervaringen op de eerste lijn in het werkveld delen we graag met hogescholen en universiteiten. 
We krijgen geregeld vragen van studenten en onderzoekers over bepaalde aspecten van onze praktijk. 
In 2018 en 2019 namen we deel aan een onderzoek van CSI Flanders. Die wilde als wetenschappelijk 
onderzoeksproject de uitdagingen voor het Vlaamse middenveld in kaart brengen, op zoek gaan naar 
vernieuwende praktijken van dienstverlening en politiek werk in dit middenveld, en beoordelen of 
deze praktijken een antwoord bieden op de gestelde uitdagingen. Het ging om de eerste, grootschalige 
wetenschappelijke studie naar het middenveld sinds het onderzoek o.l.v. Elchardus en Huyse eind 
jaren ’90. Doel van de bevraging was via een gestructureerde en systematische bevraging van een 
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grote groep organisaties uit het Vlaamse middenveld wetenschappelijk na te gaan hoe bepaalde trends 
leiden tot: 

a) het opnemen van andere taken of rollen; 

b) het meer, minder of op een andere manier nastreven van maatschappelijke of politieke verandering; 

c) wijzigingen en hervormingen in de relatie en samenwerking met de overheid en de politiek; 

d) een wijzigende doelgroep waar anders moet op worden gereageerd; 

e) concurrentie en commercialisering; 

f) het gebruik van nieuwe praktijken of instrumenten in bestuur of beleid van de organisatie; 

g) innovaties in het vrijwilligers- en/of personeelsbeleid. 

De Buurtwinkel naam deel aan de online enquête en twee diepte-interviews met onderzoekers. 
Hoewel organisaties via een toevalssteekproef waren geselecteerd, was het bezoek van de tweede 
onderzoeker niet toevallig. Hij deed een studie naar de vermarkting van het middenveld, en we waren 
een interessante case net omdat we met de vraag worstelden in hoever we als geïntegreerde 
wijkwerking willen meestappen in het nieuwe wettelijk kader rond sociale economie van het gewest, 
waarbinnen we meer zouden evolueren naar een onderneming.  

 

Overleg geïntegreerde wijkwerkingen (GIWW) 
And last but not least… Als GIWW is De Buurtwinkel een zusterorganisatie van de drie andere door de 
VGC  erkende geïntegreerde wijkwerkingen in Brussel. In 2018 startte een traject om het 
gemeenschappelijk project van de GIWW beter naar buiten te kunnen brengen. Samen met de 
andere GIWW namen we deel aan een begeleidingstraject o.l.v. Marc Trullemans. Dit traject, dat 
opgevolgd wordt door de VGC administratie, werd afgerond in 2019. In het rapport, dat op 6 december 
bij de VGC werd voorgesteld, expliciteerde de auteur  niet alleen de gemeenschappelijkheden van de 
vier werkingen, maar gaf tevens de aanzet voor een concreet samenwerkingsmodel in de toekomst 
(zie afbeelding). Op basis hiervan werken de vier organisaties een agenda uit. Een eerste concreet plan 
is een gesprek met VGC-collegevoorzitter Elke Van den Brandt in januari 2020. 
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4. Interne organisatie  
4.1 Algemene Vergadering 

 

De samenstelling van de Algemene Vergadering van De Buurtwinkel is als volgt: 

- Lief Vandevoort – Voorzitter 
- Wim De Ceukelaire – (Penningmeester-Secretaris van de raad van bestuur) 
- Ginette Bauwens (lid raad van bestuur) 
- Daniël Alliet (lid raad van bestuur) 
- Paul Huyskens (lid raad van bestuur) 
- Pieter Dehon (lid raad van bestuur) 
- Niels Vanspauwen (lid raad van bestuur) 
- Zahour Loulaji  
- Liesbeth Vandevannet 
- William Deraedt 
- Nora Dekempeneer 

 

De AV kwam in 2019 tweemaal samen. Er was een statutaire AV op 27 maart waar het jaarverslag 
2018 werd besproken en de planning voor 2019. De jaarresultaten 2018 en de begroitng 2019 
werden voorgesteld en goedgekeurd.  

De tweede algemene vergadering was  een denkdag (-avond) op 12 november waar  de transitie van 
Plaatselijk Initiatief voor de Ontwikkeling van de Werkgelegenheid (PIOW) naar Sociaal 
Democratische Onderneming werd besproken. De bijhorende nieuwe voorwaarden kunnen immers 
een grote impact hebben op onze werking.  

 

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. De raad van bestuur delegeert bepaalde taken die 
hiermee verbonden zijn aan de coördinator. Het bestuur vergadert ongeveer om de twee maanden 
en kwam samen op 04/02, 27/03, 25/06, 14/10, 17/12. 

 

4.3 Personeel 
Het volledige team komt éénmaal per maand samen met meestal ongeveer 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. 

 

Veerle Aerts – trajectcoach: Veerle is in 2019 aangeworven als halftijdse trajectcoach voor de 
klusjesdienst. Zij omkadert de klusjesploeg en staat mee in voor de uitbouw van de klusjesdienst.  
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Hakim Boumediene – voltijdse medewerker: Hakim werkt in De Buurtwinkel 
sinds september 2018 als groeps- en sociaal werker en volgt de Vereniging Waar 
Armen het Woord nemen op.    

 

 

 

 

Abdessadek (Sadek) Tafranti – voltijdse instructeur: Sadek is in dienst sinds 
2007. Hij begon toen als klusjesman. Met de PIOW-erkenning 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. 

 

 

 

 

Ali Makangila Usemi – voltijdse technisch medewerker: Ali werkte bij de 
Buurtwinkel van mei 2018 tot eind juni 2019. Het was zijn eerste job.  

 

 

 

 

 

Emal Sherzad - voltijdse technisch medewerker: Emal is nog maar enkele jaren in 
ons land als erkend vluchteling. Hij werd aangeworven op 20 mei 2019 binnen 
dezelfde functie als zijn voorganger Ali. Dit is zijn eerste job in België.  

 

 

 

 



44 
 

 

Bart Van de Ven – Coördinator: Bart werkt sinds september 2015 bij De 
Buurtwinkel. Hij is verantwoordelijk voor de uitbouw en de coördinatie van de 
geïntegreerde wijkwerking.  

 

 

 

 

 

Stagiairs 
Goed sociaal werk kan niet bestaan zonder goede sociaal werkers. Daarom vinden we het belangrijk 
om leerkansen te creëren voor studenten sociaal werk. In 2019 hadden we 3 stagiaires, Sara Pemba 
Pool van de Ecole Ouvrière Supérieure Bruxelles, Marta Maes van de Arteveldehogeschool Gent, 
Melissa Els van CVO Antwerpen (Orthopedagogie) en Ine Defieuw van Erasmushogeschool Brussel. 
Voor de drie eerstgenoemde stagiaires was de bedoeling meedraaien in de werking, Ine kreeg de 
mooie verantwoordelijkheid om de Buurtwinkel mee te slepen in het Zinneke Parade-avontuur.  

 

Eéndagsstages  
We organiseerden ism Time 4 Society ook 2 ééndagsstages met medewerkers van de RVA en de 
Europese Commissie, die een dagje kwamen meedraaien in ons onthaal. 

Bouwdossier 
Er is veel water voor naar de zee gegaan, maar na 
een denkdag eind 2018 kwamen we eindelijk tot 
een sluitende conclusie wat betreft de gewenste 
verbouwingen, namelijk dat het huidige gebouw 
niet geschikt is voor renovatie. De enige optie is 
slopen en een nieuwe constructie bouwen. Eind 
2019 lanceerde Vlaanderen een projectoproep voor 
sociale infrastructuur. De lokale besturen van de 
Vlaamse centrumsteden en de Brusselse VGC 
kregen de kans om elk twee projecten in te dienen. 
Daarvan zouden er 5 gehonoreerd worden. De 
Vlaamse Gemeenschapscommissie wist van onze 
intenties en Gudrun Willems, adjunct van de 
directeur van de Cel Stedelijk beleid nam het 
inhoudelijke luik van het dossier op zich. Wij namen 
architect Stefaan Van Moll onder de arm, die een 
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interessant schetsontwerp maakte op basis 
van onze wensen en onze werking. We 
vroegen een ontwerp dat openheid uitstraalt. 
Een voorgevel die in het oog springt. Ook 
mensen in armoede hebben recht op goed 
design. Verder vroegen we een zo optimaal 
mogelijke verdeling tussen circulatie- en 
functionele ruimte; in het huidige gebouw is 
deze problematisch waardoor er heel wat 
verloren ruimte is. In het ontwerp wordt het 
grootste deel van de ruimte bruikbaar en 
toegankelijk voor het publiek. Alle lokalen 
zullen toegankelijk zijn met een lift, dus ideaal 
voor rolstoelgebruikers. Om de onthaalruimte 
op het gelijkvloers zo optimaal mogelijk te 
benutten is het sanitair en de atelier- en 
opslagruimte voor de klusjesdienst verplaatst 
naar de kelder, bereikbaar met de lift.  

Ons project werd door de VGC ingediend bij de Vlaamse regering. Helaas werd het niet gehonoreerd. 
We hebben een goed dossier en blijven zoeken naar de financiele middelen om deze bouw te 
realiseren. 

 


