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Na een jaarbegin dat nog in het teken van de pande-
mie stond, kunnen wij eindelijk sinds enkele weken 
ons bijna normale leven weer oppakken, kunnen wij 
weer zonder de tijdsdruk van een avondklok naar bui-
ten, kunnen wij weer vrij reizen en doet het goed om, 
op enkele situaties na, terug gezichten zonder masker 
te zien. 
Dit voorjaar wordt bij de Lakense Haard een groot 
renovatieproject voltooid dat ons al geruime tijd be-
zighield, namelijk dat van gebouw 4, dat in totaal 110 
wooneenheden telt. De inhuldiging ervan vond eind 
april plaats. 
Er zijn ook drie nieuwe gebouwen gebouwd: Romein-
seoprit, met 20 wooneenheden in totaal, bestaande 
uit geprefabriceerde houten modellen die in een 
werkplaats in elkaar worden gezet, een innovatie in 
de wereld van de sociale huisvesting!
U vindt in dit nummer ook onze gebruikelijke rubrie-
ken: een focus op de nieuwigheden op het gebied 
van maatschappelijke bijstand, een portret van Thi-
motée Froment, de nieuwe verantwoordelijke voor 
collectieve projecten van de Modelwijk, ideeën voor 
ontdekkingen.... 
Tot slot gaan onze blik en gedachten uit naar Oekra-
ine, dat sinds het begin van zijn invasie door Rusland 
dramatische tijden doormaakt. Wij brengen hulde aan 
de moed van hen die zijn achtergebleven en aan de 
vrijgevigheid van al degenen die via de verschillende 
initiatieven in ons land gezinnen helpen waarvan de 
steden zijn verwoest en die geen andere oplossing 
zien dan hun land te ontvluchten.

Liesbet Temmerman

« een innovatie in de wereld 
van de sociale huisvesting! »
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DOSSIER

Maatschappelijke bijstand 

Het OCMW van de Stad Brussel voert 
zijn verschillende opdrachten van 
maatschappelijke bijstand uit via 11 sociale 
buurtantennes.

Het is in deze antennes dat de maatschappelijke 
assistenten en werkers u alle relevante inlichtin-
gen kunnen verstrekken of u kunnen helpen bij 
het vervullen van de formaliteiten om uw rech-
ten in orde te brengen, u een begeleiding kunnen 
bieden en u concrete hulp kunnen verlenen in de 
meest gepaste vorm.
Er kunnen verschillende vormen van bijstand 
worden verkregen:

Het leefloon
Om van het leefloon te kunnen genieten, moet de 
betrokkene de volgende voorwaarden vervullen:

• zijn effectieve verblijfplaats in België hebben;
• meerderjarig of gelijkgeschakeld zijn (ont-

voogd door huwelijk of één of meer kinderen 
ten laste hebben of zwanger zijn);

• de Belgische nationaliteit hebben of ingeze-
tene zijn van een land van de Europese Unie 
of een buitenlandse nationaliteit hebben 
maar ingeschreven zijn in het bevolkingsre-
gister of staatloze of erkend vluchteling zijn.

De persoon moet bewijzen dat hij in staat van 
behoefte verkeert en dat hij niet de mogelijkheid 
heeft om zich door zijn eigen middelen inkom-
sten te verschaffen. Hij dient bereid te zijn om te 
werken, tenzij gezondheids- of billijkheidsrede-
nen hem dat beletten. Hij dient zijn rechten te 
laten gelden op sociale uitkeringen waarop hij 
aanspraak kan maken (werkloosheidsuitkering, 
alimentatie, ...). 

Het leefloon gaat gepaard met een geïndividua-
liseerd maatschappelijk inschakelingsproject dat 
een sociaal deel en een professioneel deel bevat, 
voor zover de persoon beschikt over de lichame-
lijke geschiktheid die hem toelaat om te werken. 

Het geïndividualiseerde maatschappelijke inscha-
kelingsproject dient verplicht afgesloten te wor-
den voor geholpen personen van 18 tot 25 jaar. 
Dit project kan uitgebreid worden naar andere 
leeftijdscategorieën als de maatschappelijke wer-
ker dat nodig acht, maar zonder dat dit wettelijk 
verplicht is.

Aanvullende diensten

De Dienst Schuldbemiddeling en Energie 
beoogt mensen met schuldoverlast in staat te 
stellen oplossingen te vinden om hun schulden 
terug te betalen, waarbij ze toch fatsoenlijk kun-
nen leven. Het gaat om een individuele begelei-
ding van de personen die kampen met een pro-
bleem van schuldoverlast en/of budgetbeheer.
De Dienst Psychosociale Begeleiding 
is toegankelijk voor elke gebruiker of ex-gebruiker 

« Het maatschappelijke 
bijstand is ervoor te zorgen 
dat de begunstigde en zijn 

gezin een menswaardig 
bestaan kunnen leiden. »
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DOSSIER

van alcohol, geneesmiddelen, en/of drugs die op 
het grondgebied van Brussel-Stad verblijft (1000, 
1020, 1120, 1130).
De Dienst Jeugd
voor de omkadering en coördinatie van de 
schoolhulp, de steun aan oproepen om projec-
ten, het beheer van de vzw ‘Preventie Jongeren 
Brussel’, het beheer van subsidies… Verder bege-
leidt de maatschappelijke assistent, afgevaardig-
de voor de jeugd, jongeren die voor lange termijn 
geplaatst zijn en zorgt er ook voor om kinderen 
zo goed mogelijk te oriënteren naar de gepaste 
opvangdiensten. Hij zet zijn samenwerking voort 
met de plaatsingsinstellingen en begeleidings-
structuren.
De Studentencel 
biedt begeleiding gedurende het hele acade-
miejaar door informatie en raad te geven inzake 
de administratieve stappen die moeten onder-
nomen worden en de werking van het onderwijs 
(studiebeurzen, schoolinschrijvingen, beroep te-
gen de beslissing van een klassenraad ....), steun 
bij de opbouw van het studieproject, regelmati-
ge evaluaties van het schoolproject, individue-
le begeleiding en coaching bij het zoeken naar 
een studentenjob, vergoeding van de specifieke 
kosten die verbonden zijn aan de studies na een 
sociaal onderzoek. 
De Dienst Huisvesting
zijn prioritaire opdracht is het bevorderen van de 
toegang, voor de hulpaanvragers van het OCMW, 
tot fatsoenlijke, aangepaste woningen tegen een 
betaalbare huurprijs.

Het Plan Isolement
de Buurthuizen hebben als opdracht het aan-
gaan van de strijd tegen het isolement van ie-
dere persoon die wenst deel te nemen aan het 
maatschappelijke en culturele leven van de buurt 
en het begunstigen/versterken van de sociale sa-
menhang (tussen gebruikers onderling en met 
het verenigingsleven van de buurt/de openbare 
instellingen) met het oog op preventie van indi-
viduele of collectieve problemen waarmee het 
publiek geconfronteerd wordt.

Alle informatie in verband met deze verschillende 
vormen van bijstand is te vinden op de website 
van het OCMW van Brussel-Stad: 
www.ocmwbxl.brussels

Voordat u naar een sociale antenne gaat, 
kunt u best eerst contact opnemen met het 
centraal onthaal waar u te horen krijgt met 
welke antenne u contact moet opnemen 
naargelang uw verzoek:
Hoogstraat 296, 1000 Brussel
t: 02/543.63.39
www.ocmwbxl.brussels

Opgelet
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Wij hebben Thimotée Froment ontmoet, 
de nieuwe verantwoordelijke voor 
collectieve projecten van de Modelwijk.

PORTRET

“Van opleiding ben ik gespecialiseerd opvoeder 
en tot nu toe was ik weinig in aanraking gekomen 
met de wereld van de sociale huisvesting. Ik heb 
eerst gewerkt bij een kleine vereniging die zeilen 
gebruikt als hulpmiddel voor re-integratie bij jon-
geren die in sociaal-professionele moeilijkheden 
verkeren of lijden aan ziektes zoals diabetes. Ik 
heb dat twee jaar gedaan en ben toen - omdat 
ik wilde reizen en terugkeren naar Afrika, waar 
ik tot mijn veertiende ben opgegroeid - naar 
Engeland gegaan om een master internationale 
opvoeding te volgen. Die master had een sterke 
sociaal-politieke connotatie en ideologisch gezien 
wilde ik niet echt voor ngo's werken. Dus probeer-

Nieuwe verantwoordelijke 
vzw Modelwijk
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de ik mijn identiteit te ontdekken, ik reisde naar 
Canada, Ethiopië, ik deed kleine jobjes in Tsjaad, 
ik werkte er in een nationaal park. Bij mijn terug-
keer in België werkte ik voor de CNCD 11.11.11: ik 
creëerde een pedagogisch instrument voor lage-
re scholen over de belangrijkste thema's van de 
wereld, zoals ongelijkheid, voedsel... het was een 
geweldige werkervaring. 

Omdat ik naar Afrika wilde terugkeren, besloot 
ik mijn eigen sociale onderneming op te richten, 
om niet met een bestaande structuur te vertrek-
ken. Dus kocht ik een motorfiets en trok rond in 
Benin waar ik een plek vond om een eco-lodge 
op te zetten. Ik kwam terug naar België en kreeg 
hulp van bedrijfsincubators. Ik leerde hoe ik mijn 
project moet ontwikkelen, hoe ik middelen moet 
vinden en een investeringsplan moet opstellen... 
Toen ik uiteindelijk in 2019 terugkeerde naar Be-
nin, was er helaas een aanslag waardoor het hele 
noordelijke deel van het land in een rode zone 
kwam te liggen en daarna volgde natuurlijk de 
pandemie... dus dit project is opgeschort. 
Daarna werkte ik voor een Europees project, 
"OPEN" genaamd, dat opnieuw verband hield 
met diabetes en het beheer ervan. Dat heb ik een 
jaar gedaan, maar ik kon niet tegen het telewerk 
vanwege covid. Ik was terug in België waar ik zes 
maanden als coördinator voor een naschoolse 
kinderopvang heb gewerkt alvorens bij de Mo-
delwijk terecht te komen.

Ik ben dus belast met de collectieve projecten, 
ik werk met en voor de bewoners van de MW 
aan zeer specifieke projecten. Ik coördineer het 
broodovenproject, dat ‘Pétris ta cité’ (‘Kneed je 
wijk’) heet en deel uitmaakt van een groter pro-
ject dat ‘Modèle ta cité’ (‘Modelleer je wijk’) heet. 
De inwijding van de broodoven vindt normaal ge-

zien plaats op 7 mei! Verder zijn er de organisatie 
van een markt in Mellery, de Bebloemde Balkons, 
de Street Workout, een Dag van de Netheid, en 
natuurlijk de ‘Zomerwijk’... de MW is ook partner 
van een energieproject in verband met bepaalde 
installaties in de nieuwe woningen.

Het grote geluk dat ik bij het werk hier heb, is de 
mate van vrijheid en actie in het werk met mensen 
die je elders in de sociale sector niet terugvindt. 
Bijvoorbeeld, vanuit het broodovenproject zijn er 
vele andere acties mogelijk, het zou een ontmoe-
tingsplaats kunnen worden, het zou deel kunnen 
uitmaken van het energieproject... er zijn duizend 
manieren om erover na te denken, wetende na-
tuurlijk dat het uiteindelijke doel is dat het zo 
veel mogelijk autonoom functioneert en dat de 
bewoners zich het zo veel mogelijk toe-eigenen. 
Het mooie van de job is dat je met de mensen 
kunt doen en denken, met alle uitdagingen van 
dien: een gemeenschappelijke basis vinden om 
een project op te zetten, synergieën tot stand 
brengen om een groep inwoners te hebben die 
een project dragen en hen vervolgens rond dat 
project verenigen.

PORTRET

"Het mooie van de job is dat 
je met de mensen kunt doen 
en denken..."

Op 7 mei 2022, Modelwijk,
de inwijding van de 
broodoven.

Agenda
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Volledig gerenoveerd en klaar om weer huurders 
te verwelkomen… het project is klaar. Het ge-
bouw telt 110 wooneenheden, verdeeld over 14 
appartementen met één slaapkamer en 96 ap-
partementen met twee slaapkamers, waarvan er 
14 bestemd zijn voor PBM’s. Het gebouw is nu 
beter geïsoleerd en voldoet aan de lage ener-
gie-norm zodat de huurders hun energiefactuur 
kunnen verlagen.
De Lakense Haard zet het algemene renovatie-
plan voor de Modelwijk voort na de gebouwen 
5 en 4, gebouw 2 is bijna voltooid en de werk-
zaamheden voor gebouw 3 zullen binnenkort 
beginnen. Dan zal het gebouw 8 zijn.

RENOVATIES

Algemene renovatie van de Modelwijk

Einde van de renovatie van de 110 
appartementen in gebouw 4.

Agenda van de renovaties voor de 
gebouwen 01, 02, 03
In het algemene renovatieplan voor de 
Modelwijk zijn de volgende renovaties gepland 
voor de verschillende gebouwen:
Gebouw 01: begin van de renovaties in de 
loop van 2025.
Gebouw 02: einde van de renovaties tegen 
eind 2022.
Gebouw 03: begin van de renovaties einde 
zomer 2022.

De bibliotheek Fernand Brunfaut en 
het buurthuis van de Modelwijk krijgen 
nieuwe lokalen!

Er zijn werkzaamheden begonnen op het Hoog-
plein die in het najaar van 2022 voltooid zullen 
zijn. De Lakense Haard financiert dit project 
met de medewerking van de Stad Brussel en de 
BGHM. De nieuwe lokalen zijn moderner en vol-
doen aan de nieuwe normen.
Een volledig dossier zal in een volgend nummer 
van Toc-Tok worden gepresenteerd.
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RENOVATIES

Nieuwe gebouwen
20 nieuwe passiefwoningen!

Aan de rand van de Modelwijk, op de Romeinseo-
prit, zullen drie gebouwen 20 nieuwe wooneenhe-
den bieden. De gebouwen zijn een primeur voor 
de sociale huisvesting in prefabricagetechniek. 
Ze bestaan uit geprefabriceerde houten modu-
les die in een werkplaats in elkaar worden gezet. 
Deze techniek vermindert de bouwtijd met bijna 
de helft. 
De nieuwe huurders kunnen binnen enkele weken 
hun intrek nemen.

Renovaties van de Antwerpsesteenweg
De gebouwen 61 en 63 op de 
Antwerpsesteenweg worden 
gerenoveerd.

Momenteel is er een nieuw renovatieproject aan 
de gang dat betrekking heeft op de gevels van 
de gebouwen 61 en 63. De bestaande huurders 
hoeven niet te verhuizen tijdens de werkzaam-
heden, die ten vroegste voor 2024 zijn gepland.
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Lokale bemiddeling om je te laten helpen 
voordat je overweldigd wordt door 
buurtconflicten

‘Helaas komen conflicten tussen buren vaak voor’, 
stelt Nurinnisa Balci, de lokale bemiddelaar van 
Bravvo in de Noordwijk, vast. ‘Spanningen kun-
nen worden veroorzaakt door mensen die als 
te luidruchtig worden beschouwd, onhandelba-
re kinderen, een zware roker, geschillen tussen 
echtgenoten, enz.’ De eerste taak van de lokale 
bemiddelaars bestaat erin deze vaak energiever-
slindende en angstwekkende conflicten op te 
lossen tussen mensen dicht bij elkaar die elkaar 
terug zullen zien, omdat zij buren zijn, tot dezelf-
de familie behoren, of gebonden zijn door een 
huurcontract tussen eigenaar en huurder.
‘Voor de Stad Brussel’, zegt Nurinnisa Balci, ‘zijn 
wij vier lokale bemiddelaars die gratis, met de 
grootst mogelijke vertrouwelijkheid en onpar-

tijdigheid, reageren op bemiddelingsverzoeken. 
Onze procedure is zeer goed ontwikkeld. Eerst 
luisteren we naar de mensen die naar ons toe ko-
men. Daarna ontmoeten we de andere persoon 
om zijn kant van het verhaal te horen. En ten slot-
te, als iedereen het ermee eens is, organiseren 
we een ontmoeting tussen de partijen om een 
oplossing te vinden die iedereen tevreden stelt. 
Maar om de bemiddeling te doen slagen’, bena-
drukt de bemiddelaar, ‘is het van belang snel te 
handelen, voordat het conflict escaleert en een 
opeenhoping van spanningen en misverstanden 
de verzoening zeer moeilijk maakt.’

3 000 huishoudens bereikt
Een door de bemiddelaars met de steun van de 
communicatiedienst van Bravvo opgezette be-
wustmakingscampagne zal de mensen het hele 
voorjaar herinneren aan het bestaan van de be-
middelingsdienst en de voordelen van een beroep 
erop. ‘Om het publiek beter te bereiken, hebben 
we verschillende visuele hulpmiddelen ontwikkeld 
die de situatie samenvatten en informatie geven 
over een contactpunt’, legt Séverine Hébrant, com-
municatieverantwoordelijke van Bravvo, uit. ‘We 
hebben posters, flyers, magneten en sokjes voor 
stoelpoten. Voor de illustraties hebben we gepro-
fiteerd van het talent van een Bravvo-animator die 
ook striptekenaar is, Ela Erenler.’ 
De campagne zal worden uitgerold met digitale 
beelden in de hallen van gebouwen met beeld-
schermen. Anders zullen er posters worden opge-
hangen op de mededelingenborden. Enveloppen 
bedrukt met het beeld van de campagne, met 
daarin een flyer, antigeluidsokjes en een magneet 
zullen in de brievenbussen worden gestoken. ‘Dit 
materiaal’, legt Séverine Hébrant uit, ‘is ontworpen 
om lang mee te gaan, op de koelkast te worden 

De lokale bemiddeling van Bravvo 
start dit voorjaar een campagne 
om de dialoog te bevorderen om 
buurtconflicten op te lossen. Het doel 
is bekendheid te geven aan het feit 
dat professionals gratis hun diensten 
aanbieden om mensen te helpen samen 
te leven in grote sociale wooncomplexen. 

© Bravvo
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Stadcentrum: Magali Meert, lokale 
bemiddelaar 
Kazernestraat 37, 1000 Brussel
02/279 65 67 of 0497/42 94 42
magali.meert@brucity.be
Noordwijk: Nurinnisa Balci, lokale 
bemiddelaar 
Sluismeester Coggestraat 18, 1000 Brussel
02/208 00 88 of 0499/53 74 78
nurinnisa.balci@brucity.be
Laken-Centrum: Séverine Hayot, lokale 
bemiddelaar 
Moorsledestraat 54, 1020 Brussel
0490/14 17 83
severine.hayot@brucity.be
Laken Noord, Neder-Over-Heembeek et 
Haren: Frédérique Marchal, lokale bemiddelaar 
Versailleslaan 148, 1120 Neder-Over-Heembeek
02/270 45 72 of 0473/33 20 24
frederique.marchal@brucity.be
Website
https://bravvo.brussel.be/lokale-bemiddeling

Infos

FOCUS

geplakt in het geval van de magneet of in een 
agenda gestoken in het geval van de flyer. Zo kun-
nen gezinnen de gegevens van de campagne lang 
bewaren.’
De doelgroep zijn de huurders van de Lakense 
Haard en Brussel Huisvesting, gevestigd in vier 
Brusselse wijken: de Krakeelwijk in de Marollen, 
Millennium op de Antwerpsesteenweg, de 
Ramaekerswijk en de Modelwijk in Laken. ‘In totaal 
zal de campagne 3.000 huishoudens bereiken’, on-
derstreept Séverine Hébrant.
Tijdens de week van het Feest van de Buren, van 16 
tot 20 mei, zal het lokale bemiddelingsteam op de 
vier locaties stands opzetten om via rechtstreeks 
contact met het publiek bekendheid te geven aan 
de campagne. Nurinnisa Balci: ‘De mensen zullen 
de affiches al gezien hebben voordat ze ons op 
de stand ontmoeten. Zij zullen begrijpen dat wij 
het best geplaatst zijn om spanningen op te los-
sen en zullen weten waar zij ons kunnen vinden. 
Het is belangrijk te begrijpen dat wij de beste, en 
zelfs de enige, toevlucht zijn in geval van een con-
flict. Soms zien wij mensen die radeloos zijn en 
niet weten wat zij moeten doen, dus wenden ze 
zich tot verschillende diensten tegelijk: de politie, 
de huisbaas, maatschappelijk werkers. Die ‘social 
shopping’ dreigt de procedure te saboteren, met 
name omdat het proces moet worden voltooid om 
tot een oplossing te komen.’ 

Samenwerken om de problemen te identificeren
Vanaf het begin zijn de verschillende actoren in 
grote wooncomplexen - maatschappelijk werkers, 
sociale-cohesiewerkers, buurthuizen en lokale 
verenigingen - bij de campagne betrokken om de 
problemen te identificeren en de beste manieren 
om ze aan te pakken. De lokale politie wordt ook 
gesensibiliseerd om klagers door te verwijzen 
naar bemiddeling zonder een klacht in te dienen. 
‘Het is belangrijk in te zien dat een goede be-
middeling een snellere en goedkopere oplossing 
biedt dan een slecht proces’, benadrukt Nuri, de 
lokale bemiddelaar.
Na de voorjaarsacties zou de campagne kunnen 
worden uitgebreid tot andere gebouwen van de 
Grondregie van de Stad Brussel. ‘Hierdoor zou-
den we het aantal verspreide bewustmakingskits 

verdubbelen’, besluit Séverine Hébrant. De cam-
pagne zou dan op grote schaal worden gevoerd, 
in overeenstemming met de uitdagingen van het 
samenleven in de stad.’
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MAISON DE LA CRÉATION

Zondag op het station
Zondag 22 mei van 14:00 tot 17:00
MC-Gare
De lente is weer daar! De bewoners van het voor-
malige station beginnen het benauwd te krijgen 
binnen hun vier muren... Dus we zetten de ramen 
open, vegen de binnenplaats schoon, halen de lig-
stoelen en trompetten tevoorschijn, en het is feest! 
Workshops, spelletjes, sporten, tentoonstellingen.
Voor iedereen – Gratis

Repair Café
Elke 2e woensdag van de maand, van 18:00 tot 
21:00. MC-Bockstael
Kom elke tweede woensdag van de maand van 
18.00 tot 21.00 uur langs met uw kapotte appara-
ten, uw overhemden met gaten erin, uw kapotte 
computers, uw wankele stoelen...
Voor iedereen – Gratis

Artistcity Talent
Zaterdag 4 juni om 13:00
MC-Cité Modèle
ARTISTCITY vzw is een nieuwe jeugdvereniging 
die is opgericht in de Modelwijk van Laken. Zij 
stellen u hun eerste grote activiteit voor, ARTist-
CITY TALENT! 
14:00 Audities
21:00 Concert: CHICAGO - BOUB'Z
Voor iedereen – Gratis

Uitpakken
Zondag 26 juni van 14:30 tot 19:00 
MC-Bockstael
We gaan alles geven in muziek, theater, beweging 
en schilderen! Onze geesten en harten zijn nooit 
in een lockdown geweest. En op de een of ande-
re manier bleven de workshops van het Huis van 
de Creatie op onze 4 locaties vibreren: Bockstael, 
Station, Modelwijk en NOH
15:00 Openingsconcert Gegeven door Gwenaël 
Dedonder van het collectief SYSMO.
15:30 Ontdekkingsparcours. Unieke gidsen 
begeleiden u bij de werken: muziek, tekenen, Kh-
mer-dans, yoga en andere verbazingwekkende 
verrassingen.
16:00 Bike experience. Bike Experience, geor-
ganiseerd door de vzw Pro Velo, met steun van 
Brussel Mobiliteit, zal u helpen om met een gerust 
hart in het verkeer te rijden.
16:30 Reuze-vieruurtje
17:00 Muziekconcert Gnawa
en de hele namiddag van 15:30 tot 18:30 uur: 
Mobile Pumptrack, collectieve fresco, spelotheek, 
bar, barbecue van het jeugdhuis L'horizon.
Voor iedereen – Gratis

MC-Bockstael
Emile Bockstaelplein, 1020 Laken
MC-Gare
Kerkeveldstraat 2, 1020 Laken
MC-Cité Modèle
Robijnweg, bijlage gebouw 3, 1020 Laken

Adressen

© MC-création
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MAISON DE LA CRÉATION

Robijnweg - 1020 Laken

Volledig programma en 
reservering op :
www.maisondelacreation.org

Contes signés
Lezen en gebarentaal
| Vanaf 9 jaar oud - Gratis

Viens Danser/Swing 
Connects Party
live muziek, dans
| volwassenen en tieners 
- gratis

12/06
15:00 > 18:00

AGENDA — 
MC - Cité Modèle

Terre Fertile
Bezoek aan de groentetuin
| Voor iedereen – Gratis

13, 20/05

MEI

18:30

ARTistCITY TALENT
14u00 Audities en 21u00 
concerts Chicago
| Voor iedereen 

04/06
13:00

JUNI

JUNI

HORS-LES-MURS / 
The visit
Show (op reservatie)
| vanaf 11 jaar oud - Gratis

04/06
13:00

J'aime les gens qui trop 
écoutent leur coeur se 
balancer - show
(op reservatie)
| Voor iedereen - 10/8€

10, 11 /06
20:30

Clap ! Femmes
Film (op reservatie)
| Volwassen en adolescente 
vrouwen - gratis

05/05
10:00 > 12:30

HORS LES MURS / Ludo & 
Arsène
Buitenshow
| Voor iedereen – Gratis

12/05
15:30 MC Bock.
17:30 MC Gare

STAND-UP / What the fun!
Show (op reservatie)
| Voor iedereen – Gratis

13/05
20:00

19/05
19:00

LA VALISE // Muzikkafé
Concert
| Voor iedereen – Gratis

24/05
18:00

MEI

AGENDA — 
MC - Bockstael
Emile Bockstaelplein - 1020 Laken

Basse-Cour - Cie XB312
Spectacle (op reservatie)
| vanaf 7 jaar oud - gratis

04/05
15:00

12/06
17:30

SOLIA // Muzikkafé
Concert
| Voor iedereen – Gratis

21/06
18:00

Déballage au marché
Workshop
| Voor iedereen – Gratis

25/06
10:00 > 13:00

Déballage
Concert, snacks, barbecue, 
bike experience,...
| Voor iedereen – Gratis

26/06
14:30 > 19:00
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El Sistema met Remua

Het idee is eenvoudig: twee keer per week, tij-
dens het schooljaar, leren kinderen tussen acht 
en twaalf jaar op hun school of in een cultureel 
centrum in de buurt zingen of een muziekinstru-
ment bespelen, dat aan hen wordt uitgeleend. 
Tijdens deze workshop ontdekken ze het leren 
van muziek, de nauwkeurigheid, de tijd, het luis-
teren... 
Voor de kinderen van de basisschool Tivoli was 
deze woensdagmiddag een primeur: hun eerste 
concert voor publiek. Op het podium staan de 
ontluikende violisten en cellisten begeleid door 
hun leerkrachten en in de zaal, families en vrien-
den. Op het programma: een reeks melodieën 
uit de hele wereld die zij met trots presenteer-
den.
Olga is acht jaar oud, ze is komen kijken om 
naar haar beste vriendin te luisteren en ze zou 
ook graag bij het orkest willen: ‘Het concert was 

Het El Sistema muziekonderwijsprogramma, 
dat zo'n dertig jaar geleden in Venezuela 
werd opgezet, heeft zich over de hele wereld 
verspreid, dus natuurlijk ook België, waar het 
project wordt geleid door de vzw ReMuA. 

geweldig. In september stelden de leerkrachten 
voor dat we ons zouden inschrijven. Natuurlijk 
moesten onze ouders akkoord gaan. Alle kinde-
ren op het podium zitten op mijn school en ik 
zou graag met ze meedoen. Ik speel al piano en 
ik wil volgend jaar viool spelen.’
Mohammed vertelt: ‘In het begin kwam ik op 
school en ik wilde iets doen maar er was niets 
wat ik leuk vond, toen zag ik dat er muziekles 
was. Ik hou van muziek. Ik schreef me in voor 
cello omdat er geen viool meer was. In het begin 
kon ik niet spelen, en toen speelde ik, ik werkte 
aan alle stukken, ik leerde ze en ik kwam er. Het 
doet me veel plezier om mijn passie met andere 
mensen te delen. In het begin was ik een beetje 
nerveus, maar daarna ging het prima.’
Shirin speelt ook cello: ‘Op mijn school zijn er 
muzieklessen en ik vind cello leuk... Ik wilde me 
inschrijven om het te leren. Ik leerde langzaam 
de noten te spelen, en het lukte me, en nu ben 
ik blij omdat ik een concert heb gedaan. Ik wil 
doorgaan!’
El Sistema: gelijke kansen door muziek.

MICRO TOC-TOK

www.remua.be
Infos

Artistcity ASBL
Artistcity vzw is opgericht door een groep jon-
geren uit de Modelwijk. Het is een vereniging 
zonder winstoogmerk en haar project is gericht 
op sport, vrije tijd, kunst en diversiteit. 
Van 28 februari tot 5 maart 22 heeft Artistcity 
vzw een sportkamp georganiseerd in Durbuy, 
voor jongeren van de Modelwijk en de Stad 
Brussel.

0484/29 94 87
Infos
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AGENDA — FLH

HET BEWEEGT IN THE WIJKEN

Zomer Hotspot 2022
Noteer alvast in uw agenda's: de volgende 
Zomerwijk wordt gehouden van vrijdag 8 juli 
tot en met 29 juli 2022! Meer informatie in het 
volgende nummer.

Van 10:00 tot 15u / Markt bij 
Mellery, elke woensdag

VZW MODELWIJK

Woensdagen

"Pétris ta Cité" (zie blz. 7 van uw nummer), zal 
het genoegen hebben op zaterdag 7 mei om 12 
uur zijn nieuwe oven in te wijden.
Tot ziens in de Modelwijk op de Zomer Hotspot 
site.

ARHUU 2022
Stel u kandidaat of stem: iedereen wordt 
uitgenodigd om deel te nemen aan het leven 
van zijn Openbare Vastgoedmaatschappij!
Datum van de verkiezingen: 
Zaterdag 17 september 2022
Uiterste datum voor het indienen van 
kandidaturen: 
Dinsdag 10 mei 2022 ten laatste
Op 17 september 2022 wordt u opgeroepen 
om te stemmen voor de verkiezing van 
huurdersvertegenwoordigers in uw OVM. Op 
de lijst van de kandidaten staan huurders die 
zich willen inzetten en de huurders willen 
vertegenwoordigen bij uw OVM. U kunt ook 
kandidaat worden!

12:00 / Inhuldiging van de 
broodoven, Zomer Hotspot wijk

07/05

Van 10:00 tot 15u / 
rommelmarkt. 
Van 13:00 tot 17u / animatie.
Modelwijk. De bewoners zullen 
ook de kans krijgen om hun 
grofvuil op te ruimen.

21/05

Van 14:00 tot 17u/ Open 
deur naar de moestuin van de 
Modelwijk

25/06

Broodoven

https://slrb-bghm.brussels/nl/nieuws/
verkiezingen-2022-van-de-adviesraden-van-
de-huurders

Infos

© asbl Cité Modèle



Stripparcours

ONTDEKKINGSTIPS

De straten van Laken hebben 3 nieuwe fresco's gekregen, en een vierde 
is momenteel in aanmaak. Maak een wandeling in de wijk van het Bock-
staelplein en ontdek ‘Een Omgekeerde Wereld’, van Atak, 267 m2 flora 
en fauna, op de Emile Bockstaellaan 209A. Ga verder in de richting van 
de Victor Mabillestraat, en op nummer 6 wordt uw blik getrokken door 
‘Solastalgie’ van Eva Roussel. Ga terug naar het Emile Bockstaelplein, 
voor een ‘Namiddag op het Bockstaelplein’ van Élodie Shanta. En als 
u nieuwsgierig bent, loop dan even door naar de Kerkeveldstraat 4 en 
ontdek het ontwerp van ‘De Hut’ van Léonie Bischoff, winnares van de 
prijs van de jury op het Festival van Angoulême. 

www.parcoursbd.brussels/nl
Infos


