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Gemeenschapscentrum (GC) Ten Noey is 
het gemeenschaps centrum van Sint-Joost-ten-Node. 
GC Ten Noey vormt samen met de 21 andere 
gemeenschapscentra N22, het netwerk van 
de 22 Brusselse gemeenschapscentra en werkt 
aan de integrale leefkwaliteit in de stad door 
mensen dichter bij elkaar te brengen. Ten Noey wil 
de sociale en culturele participatie bevorderen in 
Sint-Joost-ten-Node en daarbuiten.

Met ‘Bouwen aan de zomer #2’ organiseert GC Ten 
Noey tijdens de zomermaanden een nomadisch 
project. Buurtbewoners en toevallige passanten 
plaatsen twee plekken in de publieke ruimte in 
de schijnwerpers als collectieve ruimte. Dat doen 
ze door er een installatie op te bouwen en op die 
manier gesprekken en uitwisseling te bevorderen. 
De locaties zelf vormen de inspiratiebron voor 
het resultaat en voor de vorm van de installaties. 
De installaties blijven minstens vijf dagen staan. 
Met het project wil GC Ten Noey die specifieke 
plekken in de publieke ruimte in het licht zetten 
als ruimten die iedereen zich collectief kan 
toe-eigenen.
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 J Sint-Franciscuspark,  
Square Felix Delhaye,  
1210 Sint-Joost-ten-Node

www.tennoey.be
 GC Ten Noey
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Globelink is een landelijke jeugddienst die samen met 
jongeren in de vrije tijd projecten op poten zet vanuit 
een mondiale, duurzame invalshoek. Globelink streeft 
naar een duurzame, solidaire en rechtvaardige wereld, 
door competenties te ontwikkelen bij jongeren die hen 
in staat stellen om zelf duurzame keuzes te maken.

Tout-koer wil jongeren van 16 tot 18 jaar 
de kans geven om hun schoolspeelplaats om 
te vormen tot een ontmoetingsruimte. Binnen 
een afgebakende tijdspanne werken ze samen 
aan elkaars ideeën en komen ze tot een concreet 
actie-idee met het thema duurzaamheid als 
onderbouw. Globelink ondersteunt de jongeren 
bij de uitvoering van hun actie en stimuleert 
hen om hierbij kritische vragen te stellen rond 
duurzaamheid. Globelink laat de jongeren 
experimenteren met de speelplaats als 
onderbenutte open ruimte in de grootstad. Op 
die manier maakt Globelink connectie tussen 
verschillende jongeren, scholen en buurtbewoners 
mogelijk. De speelplaats wordt even een plaats 
van iedereen.
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 J Verschillende speelplaatsen  
waaronder de speelplaats  
van het Atheneum Brussel  
(Moutstraat 24, 1000 Brussel)

www.globelink.be
 Globelink
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Josaph’Aire is de naam waaronder 
verschillende burgerinitiatieven op de Josaphat-
site in Schaarbeek en Evere zich hebben verzameld. 
Deze oude spoorwegsite is vandaag eigendom 
van de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting 
(MSI) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Op 
de Josaphat-site wordt de komende jaren een nieuwe 
duurzame woonwijk ontwikkeld. Vandaag zetten 
verschillende burgercollectieven zich in om deze 
wachtzone op een constructieve manier te valideren: 
als buurttuin waar sociale banden ontstaan en kennis 
gedeeld wordt (Jardin Latinis), als natuurgebied, 
als publieke ruimte waar voedselduurzaamheid 
en een solidaire economie in de kijker staan 
(Recup’Kitchen), als kringloopeconomie en burgerlijke 
autonomie (Maison des Possibles), enz.

FAIRE wil de burgerinitiatieven die tijdelijk 
gebruikmaken van de Josaphat-site, nog 
meer in contact brengen met lokale actoren 
en andere geëngageerde burgercollectieven 
in Brussel. Het terrein is een broedplaats 
voor sociale innovatie. Met dit project wil 
de vzw de gemeenschapsvorming op en rond 
de Josaphat-site verbreden en verankeren in 
de buurt. De site is een voedingsbodem om 
de reflecties over de geplande ontwikkeling 
te versterken. In een intensief participatief 
traject van ontmoeten en co-creatie, werken 
de initiatieven samen met de buurt en Brusselse 
initiatieven rond een ruimtelijke installatie. Deze 
installatie is een tool voor stedelijke verbeelding, 
om samen luidop te dromen over hoe gedeeld 
ruimtegebruik en sociale innovatie kunnen 
bijdragen aan de toekomstige stad, rekening 
houdend met de noden van haar burgers.
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 J Josaphat-site (niet het park)  
in 1030 Schaarbeek en 1140 Evere

www.josaphaire.be
 Josaph’aire
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LD3 is een collectief van drie lokale dienstencentra 
en een project sociale economie, actief in diverse 
Brusselse wijken. LD3 bouwt participatieve, zorgzame 
wijken in Brusselse buurten zodat iedereen succesvol 
ouder kan worden. Dat betekent dat iedere oudere 
op een actieve manier vorm kan geven aan zijn 
of haar leven. Lokaal dienstencentrum Miro in 
Vorst biedt een ontmoetingsruimte aan met 
een dagelijks onthaal. Het organiseert ook diensten 
om ouderen die thuis wonen te ondersteunen, zoals 
een boodschappendienst en warme maaltijden. Verder 
zet het dienstencentrum activiteiten op om het sociale 
netwerk van ouderen te versterken. LDC Miro wil zijn 
ambitie ook waarmaken door een zorgzame buurt te 
ontwikkelen in Vorst: een buurt waar mensen ‘zorgen’ 
voor elkaar.

LD3 vzw - Miro wil in samenwerking met vzw 
Bras dessus Bras dessous geïsoleerde ouderen 
opzoeken om te luisteren naar hun noden en 
behoeften. Hoe ervaren zij hun omgeving en 
de publieke ruimte? In vier wijken in Vorst 
houdt de organisatie een week lang halt met 
een caravan. In en rond die caravan wordt 
een ruimte  gecreëerd om mensen aan te 
spreken en om in gesprek te gaan. Samen 
met een multidisciplinair team van lokale, 
professionele en andere actoren wil ‘Wij-k-omen 
naar jullie’ ontmoetingen creëren, de buurt 
informeren en sensibiliseren rond eenzaamheid 
en een zicht krijgen op de toegankelijkheid van 
openbare ruimtes, ook voor ouderen. Ook wil 
het project linken leggen naar andere initiatieven 
zoals het Repair Café, Givebox en de bibliotheek.
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 J Marconi Park,  
Kersbeek en Dumonceau kruispunt,  
Domainewijk, Sint-Denijsplein,  
1190 Vorst

www.ld3.be
 Miro LDC
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Sinds 2000 wil  MUS-E Belgium een voortrekkersrol 
opnemen binnen de participatieve kunsten. Als 
tweetalige organisatie brengt ze actieve kunstbeleving 
binnen het bereik van verschillende doelgroepen, 
ongeacht hun voorkennis of achtergrond. Deelnemers 
worden uitgenodigd om in de rol van kunstenaar te 
stappen tijdens cocreatie-trajecten waarin verbeelding, 
experiment en dialoog centraal staan.

Vitrine M - in het hart van de Marollen - wordt 
een uitstalraam, een laagdrempelig mini-
museum van elke dag.  Onder begeleiding van 
MUS-E kunstenaars geven buurtbewoners, 
zwembadbezoekers, handelaars van 
het Vossenplein, … invulling aan de vitrine via 
artistieke participatieve trajecten. Individuen 
en groepen/gemeenschappen krijgen zo de kans 
om elkaar te ontmoeten en zich uit te drukken, 
om kortweg de poëzie van het leven meer 
toonbaar te maken.

©
 M

us
-e

 B
el

gi
um

©
 M

us
-e

 B
el

gi
um

©
 M

us
-e

 B
el

gi
um

 J Reebokstraat 28,  
1000 Brussel

www.mus-e.be
 MUS-E Belgium
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Public ontwikkelt, organiseert, ondersteunt en 
promoot evenementen in de publieke ruimte die 
de gemeenschapszin bevorderen en delen van de stad 
uit haar isolement halen. Op die manier wil de vzw 
de sociale controle in de buurt vergroten, het gebruik 
van het openbaar vervoer in de wijk stimuleren en 
het multiculturele in een positief daglicht stellen. 
Public wil ook de aantrekkelijkheid en het imago van 
de stad bevorderen en een kader van ontspanning 
voor de lokale bewoners en handelaars creëren, met 
aandacht voor duurzame ontwikkeling.

Mobilution BXL (waarbij Mobilution staat 
voor mobility-solution-resolution-pollution-
revolution) wil met een verbindend symbool 
van hoop de Brusselaar de kans geven om op 
een laagdrempelige manier de verkeers(on)
veiligheid in Brussel zichtbaar te maken. 
Het eerste deel van het project bestaat uit 
het zelf bedenken van het symbool en het helder 
formuleren waar dit symbool voor staat. 
Tijdens het tweede deel lanceren ze het symbool 
en maken ze het bekend bij de bewoners 
en passanten in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest met de bedoeling hen tot ‘drager’ van 
het symbool te maken.
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 J Op verschillende locaties in  
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 Mobilution BXL
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Samenlevingsopbouw Brussel doet aan 
maatschappelijk opbouwwerk. De opbouwwerkers 
van Samenlevingsopbouw Brussel werken samen 
met maatschappelijk kwetsbare groepen aan 
de verbetering van hun leef- en woonsituatie in 
Brussel. Daarbij vertrekt Samenlevingsopbouw  van 
wat de mensen zelf weten en kunnen, waarbij wordt 
ingezet op de kracht van de mensen zodat zij opnieuw 
greep krijgen op hun leven en hun omgeving 
(empowerment).

Met het project SWOT Mobiel wil 
Samenlevingsopbouw Brussel 
een nieuw woonmodel uitwerken met en voor 
8 alleenstaande thuislozen. Met deze personen 
creëert Samenlevingsopbouw Brussel mobiele 
woningen op tijdelijk leegstaande terreinen 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
Zo wil de vzw een antwoord bieden aan 
het gebrek aan betaalbare woningen en 
tegelijkertijd leegstaande terreinen terug 
een plek en functie geven. Het is de bedoeling 
dat de woningen telkens enkele jaren (minimum 
2) kunnen blijven staan in een bepaalde buurt, 
alvorens ze naar een andere buurt en 
een ander leegstaand terrein verhuizen. 
Buurtbetrokkenheid ziet Samenlevingsopbouw 
Brussel als een noodzakelijke voorwaarde om 
dit project te doen slagen, maar ook als 
een potentiële meerwaarde voor het project. 
Daarom wordt binnen het project ook 
een semipublieke collectieve ruimte voorzien. 
Met de Bruss-it subsidie wordt gewerkt aan 
de buurtbetrokkenheid bij de SWOT Mobiel o.a. 
door het uitwerken van gezamenlijke projecten 
met de buurt.
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 J Esseghemstraat,  
1090 Jette

www.samenlevingsopbouwbrussel.be
 SamenlevingsopbouwBrussel vzw
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Het Lutgardiscollege is een Nederlandstalige secundaire 
school in de gemeente Oudergem.

SenseIT is een samentrekking van 
het Japanse woord Sensei (leraar) 
en IT (informaticatechnologie). Via 
een intergenerationeel project wil de school 
leerlingen van de derde graad informaticalessen 
(pc, tablet en smartphone) laten geven 
aan senioren in een nieuwe gemeentelijke 
infrastructuur. De senioren zullen op hun beurt 
kennis, vaardigheden en attitudes aanleren aan 
de scholieren. Beide partijen zullen ‘waarnemen’ 
(to sense). Een van de hoofddoelstellingen van 
het project is om bij de twee groepen een positief 
gevoel te creëren.

 J De Wahalaan 11,  
1160 Oudergem

www.lutgardiscollege.be
 Lutgardiscollege Oudergem
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in de Gaucheretwijk

ABC is een labo voor esthetische ervaringen, 
creativiteitsontwikkeling en artistieke sensibilisering. 
De permanente werking van ABC vindt onderdak 
in het ABC-huis in de Gaucheretwijk in Schaarbeek. 
Het ABC-huis werkt rond kunsteducatie en is open 
voor scholen, families, begeleiders van jeugdateliers, 
medewerkers van musea, bibliotheken, … Het huis 
is opgevat als een interactieve en artistieke ruimte 
voor spel, werk, onderzoek, ontdekking en 
expressie. Er zijn diverse ateliers, een crèche-café, 
een architectuurstudio, een bewegingsruimte, 
een keuken, buitenspeelplekken en een moestuin. 
Naast de reguliere werking in het ABC-huis organiseert 
de vzw ook diverse projecten op verplaatsing.

Met dit project wil ABC haar werking 
‘Brede Buurt’, opgestart in het kader van 
het wijkcontract ‘Koningin-Vooruitgang’ 
(2012-2016), voortzetten. In interactie met 
de reguliere werking, organiseert ABC activiteiten 
in de gedeelde ruimte rond het ABC-huis. 
De activiteiten richten zich tot iedereen, met 
een bijzondere aandacht voor jongeren (13+). ABC 
werkt daarvoor samen met straathoekwerkers, 
parkwachters en verschillende organisaties uit 
de Gaucheretwijk. ABC wil met ‘Brede Buurt II’ 
haar werking in de Gaucheretwijk versterken 
door samen met buurtorganisaties activiteiten 
op te zetten voor jongeren en buurtbewoners 
in de gedeelde ruimte rond het ABC-huis. Op 
het programma staan het onderhoud van 
de ABC- en Zenneparkmoestuinen, een mobiele 
keuken met een pizza-oven, buitenactiviteiten en 
een aanbod in de zomervakantie voor kinderen 
en jongeren uit de buurt en het aanstellen van 
een buurtcoördinator.
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 J Gaucheretplein 13,  
1030 Schaarbeek

www.abc-web.be
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Gemeenschapscentrum (GC) Elzenhof is 
het gemeenschaps centrum van Elsene. GC Elzenhof 
vormt samen met de 21 andere gemeenschapscentra 
N22, het netwerk van de 22 Brusselse 
gemeenschapscentra. Het werkt aan de integrale 
leefkwaliteit in de stad door mensen dichter bij elkaar 
te brengen. GC Elzenhof wil de sociale en culturele 
participatie bevorderen in Elsene en daarbuiten.

Met het project van de Buurt-Oven wil GC 
Elzenhof in de tuin van het gemeenschapscentrum 
een buurtoven bouwen die beheerd en gebruikt 
wordt door de buurtbewoners. Vertrekpunt 
van het project is een groep vrijwilligers uit 
de buurt die instaan voor het beheer van 
de bestaande compostbak, een 10-tal minituintjes 
in de serre en een kippenhok in de tuin van GC 
Elzenhof. Met de Buurt-Oven wil GC Elzenhof 
zijn tuin en het gemeenschapscentrum nog beter 
openstellen voor de buurt, een beter buurtgevoel 
creëren onder bewoners en groepsgebonden 
activiteiten organiseren in een buurt met veel 
autoverkeer.
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 J Kroonlaan 12,  
1050 Elsene

www.gcelzenhof.be
 GC Elzenhof
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De vereniging voisins d’ELIZA’s buren bestaat uit 
buurtbewoners en parkgebruikers die een dynamiek 
hebben gecreëerd rond het paviljoen en de kiosk in 
het Elisabethpark in Koekelberg.

De voisins d’ELIZA’s buren blazen met hun 
Carrousel ELIZA de parkkiosk in het Elisabethpark 
nieuw leven in tijdens de zomermaanden. 
Ze maken er een plek van om te spelen en te 
ontmoeten. Zo zijn er 10 schommels vastgemaakt 
aan de kiosk en zetten ze er ook 10 picknicktafels. 
Buurtbewoners en parkgebruikers worden 
uitgenodigd om te ontspannen, zonder zich 
verplicht te voelen om iets te consumeren, in 
symbiose met de activiteiten in en rond Bar Eliza.
Na de zomer van 2019 wordt de parkkiosk 
gerestaureerd.  Het project laat mensen ook 
nadenken over de toekomstige bestemming 
en invulling van de kiosk. Dat gebeurt via 
workshops met de buurtbewoners en verenigingen 
uit de buurt.

©
 S

op
hi

e 
Nu

yt
te

n
©

 S
op

hi
e 

Nu
yt

te
n

©
 S

op
hi

e 
Nu

yt
te

n

 J De kiosk ligt in het Elisabethpark  
in 1081 Koekelberg

www.voisinsdelizasburen.be
 voisins d’ELIZA’s buren
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GRNS KORO – een hart voor de Noordwijk

De projecten van Cultureghem vertrekken vanuit de plek 
van de organisatie, Abattoir, en niet vanuit een specifieke 
doelgroep of vanuit een bepaald beleidsdomein. Vanuit die 
plek test Cultureghem voortdurend nieuwe dingen uit.
De werking bestaat onder meer uit:
1) KOOKMET (samen kopen, koken en eten op de markt met 
mobiele keukens).
2) LOKET (fungeert als een spin in een web dat kort op 
de bal speelt).
3) KETMET (de overdekte markt wordt geregeld omgevormd tot 
een grote speelruimte en ontmoetingsplek voor ouders).
4) COLLECTMET (ophalen en delen van onverkochte groenten 
en fruit van de grootste markt van Brussel).

KORO wil de mensen van de Noordwijk motiveren om 
samen te werken en zo hun wijk vorm te geven. Dit niet 
door met een vooropgestelde visie te werken maar door 
te vertrekken vanuit een luisterproces en door te kijken 
naar wat al aanwezig is en daarop voort te bouwen.
Tijdens de eerste fase in het Fietscafé Marcel  staat 
het opbouwen van vertrouwen centraal als een essentiële 
eerste stap  om mensen bereid te maken tot nieuwe 
ontmoetingen. Er wordt ook samen gekookt in 
de publieke ruimte in het Maximiliaanpark. Mensen leren 
elkaar op een ongedwongen en spontane manier kennen, 
los van verschillen in achtergrond of levenskansen. 
De mensen in het park worden deel van het team en 
helpen enthousiast. De vrijwilligers zijn op hun beurt 
nieuwsgierig naar de échte verhalen, de ervaringen, 
angsten en verlangens van deze migranten.
In de tweede fase werkt KORO vooral samen 
met organisaties uit de buurt, die als geen ander 
de prioriteiten van hun doelgroepen kennen, om samen 
ontmoetingsplekken te creëren.
In juni organiseert KORO twee actieweken voor en met 
de mensen van de Noordwijk.
KORO wil burgers zelf initiatief te laten nemen en 
creëert een platform en de ruimte waarin de burgers zelf 
activiteiten kunnen voorstellen voor andere burgers. 
Naast de vele activiteiten wordt er ook weer gekookt.
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 J Fase I – de hoek van de Albert II-laan 
en de George Matheusstraat 37,  
1210 Sint-Joost-ten-Node
 J Fase II – Buurthuis Millennaire  
en Utopie, 1000 Brussel

www.cultureghem.be
 Cultureghem
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Gemeenschapscentrum (GC) Nohva is 
het gemeenschapscentrum van Neder-Over-
Heembeek. GC Nohva vormt samen met de 21 
andere gemeenschapscentra N22, het netwerk van 
de 22 Brusselse gemeenschapscentra. Het werkt aan 
de integrale leefkwaliteit in de stad door mensen 
dichter bij elkaar te brengen. GC Nohva wil de sociale 
en culturele participatie bevorderen in Neder-Over-
Heembeek en daarbuiten.

Met het project Living en Ville wil GC Nohva 
inwoners uitnodigen om naar buiten te komen 
en gebruik te maken van een gedeelde openbare 
ruimte.  Van mei tot september wordt het Peter 
Benoitplein een plek waar je anderen op 
een laagdrempelige manier kan ontmoeten 
en samen kan kijken, rusten, praten, spelen, 
lezen, dansen, knutselen... en genieten van 
een mooie zomer!
In samenwerking met buurtverenigingen plant 
het gemeenschapscentrum activiteiten waaraan 
de buurtbewoners hun steentje kunnen bijdragen 
en die ze mee vorm kunnen geven.
Elke geïnteresseerde vereniging of buurtbewoner 
kan de activiteiten mee ondersteunen.
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 J Peter Benoitplein 2,  
1120 Neder-Over-Heembeek

www.gcnohva.be
 Living en Ville
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Cultuurdienst 
Gemeente Oudergem,  
Gemeenschapscentrum 
Den Dam, Bibliotheek  
Hertoginnedal en Brede 
School Oudergem
Parasol

Een samenwerking tussen 4 Nederlandstalige culturele 
partners uit Oudergem.

Met het Parasol-project willen de lokale culturele 
partners van Oudergem tijdens de zomermaanden 
creativiteit en ontmoeting stimuleren. Hiervoor 
trekken ze naar buiten, de verschillende wijken in!
Aan buurtbewoners en verenigingen wordt 
gevraagd: wat zou jij willen doen in de publieke 
ruimtes van onze gemeente? Oudergem heeft 
verschillende parkjes en speelpleintjes die geschikt 
zijn voor creatieve acties en die op een andere 
manier gebruikt kunnen worden. Buurtbewoners 
krijgen de kans om er hun talenten en passies te 
tonen. Het zijn ook ideale locaties om in dialoog 
te gaan met omwonenden, voorbijgangers, 
mensen die wat rust en schaduw opzoeken. 
Bewoners uit de betreffende wijken worden van 
het begin tot het einde actief betrokken en geven 
zelf vorm aan de invulling.
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 J Maurice Charlent-speeltuin,  
Lambinwijk (Transvaal),  
Lucien Outersgaarde en  
St. Anna-wijk,  
1160 Oudergem

www.gcdendam.be
 Parasol 1160
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Gemeente Sint-Gillis
Karavane

2018
Gemeente Sint-Gillis
Karavane

De Tienerwerking van de dienst Nederlandstalige 
Aangelegenheden van de gemeente Sint-Gillis biedt 
vrijetijdsactiviteiten aan voor jongeren tussen 10 
en 16 jaar. De werking kadert binnen het duurzaam 
wijkcontract Parvis-Morichar. In alle projecten wordt 
jeugdwerk opgevat als een duurzaam traject dat 
jongeren groeikansen biedt over een langere periode. 
Sociaal empowerment, trots en competenties 
verwerven staan daarbij centraal.

De Karavane is een open creatieplek voor 
jongeren op het Moricharplein in Sint-Gillis. Onder 
begeleiding van een team van multidisciplinaire 
kunstenaars werkt de jeugd uit de buurt 
gedurende zes maanden aan de ontwikkeling van 
een gezamenlijk kunstwerk.
Dat krijgt gaandeweg vorm. Elke woensdag 
kunnen ze op het plein terecht om hun talenten 
te ontdekken en te ontwikkelen. Ze gaan aan 
de slag met divers materiaal zoals verf, camera’s, 
bouwmateriaal en graffiti. Aan de jongeren om er 
hun zin mee te doen, hun talent te ontdekken en 
het plein uit te bouwen tot een ontmoetingsplek 
op hun eigen maat.
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 J Louis Moricharplein,  
1060 Sint-Gillis

 Karavane 1060
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Matissa Belgique
Matissa Ice – Winterpret door de buurt

2018
Matissa Belgique
Matissa Ice – Winterpret door de buurt

Matissa is een sociaal-culturele vereniging uit Sint-
Gillis. Ze zet zich in voor zowel de integratie van 
jongeren met een migratieachtergrond als voor 
jongeren met een beperking. Sinds enkele jaren staat 
Matissa ook steeds meer stil bij de rol van de publieke 
ruimte en hoe mensen zich die publieke ruimte 
toe-eigenen.

Matissa tovert de Jacques Francksquare in Sint-
Gillis van 17 december 2018 tot 2 januari 2019 om 
tot een sfeervolle ontmoetingsplek. Matissa Ice – 
Winterpret door de buurt plaatst een ecologische, 
duurzame en recycleerbare schaatsbaan op deze 
square. Als voorbereiding  wordt een traject 
met de buurt opgezet. De schaatsbaan is 
de springplank om het plein te herwaarderen en 
buurtbewoners en -verenigingen dichter bij elkaar 
te brengen.
Matissa wil activiteiten voor kinderen, jongeren 
en volwassenen organiseren op het plein. 
Daarnaast wil de vereniging buurtverenigingen, 
jongeren en buurtbewoners de ruimte en 
ondersteuning bieden om er zelf activiteiten te 
organiseren. Waardoor de buurtbewoners niet 
enkel deelnemers zijn binnen de publieke ruimte 
maar ook echt actoren worden.
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1060 Sint-Gillis

 Matissa Belgique
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Samen voor Morgen
Share & Care

2018
Samen voor Morgen
Share & Care

Vzw Samen Voor Morgen is een burgerinitiatief dat 
door het ontwikkelen en aanreiken van tools samen 
bouwt aan een toekomst waarin alle kinderen zichzelf 
kunnen ontplooien in een wij samenleving.

Met Share & Care wil Samen voor Morgen 
een laagdrempelige ontmoeting tussen 
beleidsmakers en een allochtone oudergroep 
mogelijk maken en een wisselwerking op 
gang brengen tussen de twee groepen. Samen 
met een groep ouders en beleidsmakers 
wil Samen voor Morgen een mobiele oven 
bouwen in de semipublieke ruimte. Nadien 
brengen de ouders met de mobiele oven 
een bezoek aan de beleidsmakers, waarbij 
ze de oven op een publieke ruimte (bv. 
park, plein …) in de buurt van het kabinet 
van de beleidsmakers plaatsen.  Tijdens die 
momenten organiseren ze pizza-ateliers en 
stellen ze gemeenschapsvormende beleidsthema’s 
voor om hierover van gedachten te wisselen. 
Op het einde van het project nodigen ze 
de beleidsmakers uit om een bezoek te 
brengen aan de groep ouders in hun eigen 
vertrouwde omgeving. Op die manier wil 
de vzw ervoor zorgen dat beide groepen elkaars 
leefwereld beter leren kennen.
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 J Op verschillende locaties  
in 1070 Anderlecht en  
1080 Sint-Jans-Molenbeek

www.samenvoormorgen.be
 Samen Voor Morgen
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Sint-Joost-aan-Zee 
Ouderraad (SJAZOR)
Een zebra op mijn pad!

2018
Sint-Joost-aan-Zee 
Ouderraad (SJAZOR)
Een zebra op mijn pad!

SJAZOR is de oudervereniging van de gemeentelijke 
basisschool Sint-Joost-aan-Zee. SJAZOR organiseert 
samen met de school verschillende activiteiten 
waaronder de kinderbazaar (rommelmarkt voor 
en door de kinderen) of hulp bij het onderhoud 
van de tuin en de verschillende buitenruimtes 
van de school. SJAZOR is vertegenwoordigd in 
de schoolraad.

Met ‘Een zebra op mijn pad’ trekken de leerlingen 
van Sint-Joost-aan-Zee een schooljaar lang 
de buurt in. De verschillende verkeersongevallen 
met zwakke weggebruikers in Schaarbeek doen 
SJAZOR de mobiliteit en de druk op de publieke 
ruimte in de eigen gemeente in vraag stellen. 
Het project vertrekt van de vaststelling dat 
Sint-Joost-ten-Node compact is en dat 
de beschikbare ruimte beperkt is. Met het project 
wil de oudervereniging onderzoeken hoe 
de leerlingen van Sint-Joost-aan-Zee de publieke 
ruimte op hun dagelijkse weg naar school 
beleven. Klas per klas brengen ze dit in kaart door 
verschillende workshops en ateliers, in de klas 
en in de publieke ruimte. Ze doen suggesties 
ter verbetering van de publieke ruimte rond 
de school. Deze voorstellen overhandigen ze  als 
aanbevelingen aan het beleid, ter inspiratie voor 
de komende beleidsperiode.

 J GBS Sint-Joost-aan-Zee  
(Grensstraat 67)  
en de omgeving van de school,  
1210 Sint-Joost-ten-Node

www.sintjoostaanzee.be
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Zonnelied
Het Begijnenhuis, draaischijf voor 
ontmoeting en dialoog

2018
Zonnelied
Het Begijnenhuis, draaischijf voor 
ontmoeting en dialoog

Zonnelied is een dienstverleningscentrum voor 
personen met een beperking. Zonnelied richt zich 
tot meerderjarigen vanaf 21 jaar en uitzonderlijk ook 
tot jongvolwassenen vanaf 16 jaar. De vzw werkt 
op 7 locaties: Roosdaal, Lennik, Gooik, Tollembeek, 
Merchtem, Opwijk en Sint-Jans-Molenbeek.

Zonnelied geeft met het Begijnenhuis een nieuwe 
bestemming aan het voormalige café ‘Les 
Béguines’ in Sint-Jans-Molenbeek. Zonnelied 
wil er een (inclusief) buurthuis inrichten 
waar iedereen welkom is, als draaischijf voor 
ontmoeting en dialoog. Het ‘community building’-
project heeft specifieke aandacht voor mensen 
met een beperking en gaat de samenwerking aan 
met verenigingen en buurtbewoners om allerlei 
activiteiten, van workshops tot dialoogtafels, te 
organiseren.
Met verschillende partners waaronder 
het buurtcomité (15 actieve vertegenwoordigers 
van de buurt) bekijken ze wie wanneer de ruimte 
wil gebruiken en bespreken ze wie welke taken 
kan opnemen voor een vlotte samenwerking. 
Zonnelied wil een model uitwerken om 
samenwerking tussen alle actoren in de buurt te 
organiseren en levenslang wonen in de buurt te 
garanderen. Het doel is een goede samenwerking 
realiseren en alle capaciteiten uit de buurt 
te benutten.
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 J Begijnenstraat 49,  
1080 Sint-Jans-Molenbeek

www.zonneliedvzw.be
 Begijnenpassage Molenbeek
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Cinemaximiliaan
Cinemaximiliaan Pop-up Cinema

2017
Cinemaximiliaan
Cinemaximiliaan Pop-up Cinema

Cinemaximiliaan is een pop-up cinema voor 
mensen op de vlucht. Het initiatief begon in 
het Maximiliaanpark in Brussel met een scherm en 
een beamer onder een zeil. Dankzij de inzet van 
de groeiende groep vrijwilligers is Cinemaximiliaan een 
‘woonkamer’ geworden, een plek van ontmoeting en 
uitwisseling.
De doelstelling van Cinemaximiliaan is de integratie 
van nieuwkomers door kunst en cultuur, via 
filmvertoningen. Rond de filmvertoningen ontstaan 
gesprekken, ontmoetingen en nieuwe projecten die 
mensen dichter bij elkaar brengen.

Cinemaximiliaan wil met pop-up cinema’s 
informele ontmoetingskansen organiseren tussen 
nieuwkomers en Brusselaars. Uit de banden die 
hier gesmeed worden, groeien vriendschappen 
en nieuwe initiatieven die ervoor zorgen dat 
nieuwkomers hun weg vinden in de Brusselse 
samenleving.
Met dit project organiseert Cinemaximiliaan 
filmvertoningen op onverwachte plekken 
in de stad, zowel in privéwoningen als op 
semipublieke locaties. Op die manier wil 
de organisatie gemeenschappen en burgers 
met diverse migratieachtergronden met elkaar 
in contact te brengen. Pop-up cinema’s gaan 
gepaard met aangename informele momenten 
(kennismakingen, samen koken en eten, 
gesprekken, dialoog, muziek en dans) op 
een ongedwongen manier.
Nieuwkomers zijn actief als vrijwilligers en 
stagiairs op elk niveau van de organisatie 
van de pop-up filmvertoningen. Zo komen 
nieuwkomers bij Brusselaars thuis over de vloer 
en krijgen Brusselaars de kans om mensen van 
andere sociale achtergronden te ontvangen en 
beter te leren kennen.
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 J Manchesterstraat 36,  
1080 Sint-Jans-Molenbeek,  
en op andere locaties in  
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

www.cinemaximiliaan.org
 Cinemaximiliaan
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Cultureghem
PLAYPOD bXL

2017
Cultureghem
PLAYPOD bXL

De projecten van Cultureghem vertrekken vanuit 
de plek van de organisatie, Abattoir, en niet vanuit 
een specifieke doelgroep of vanuit een bepaald 
beleidsdomein. Vanuit die plek test Cultureghem 
voortdurend nieuwe dingen uit.
De werking bestaat onder meer uit:
1) KOOKMET (samen kopen, koken en eten op de markt 
met mobiele keukens).
2) LOKET (fungeert als een spin in een web dat kort op 
de bal speelt).
3) KETMET (de overdekte markt wordt geregeld 
omgevormd tot een grote speelruimte en 
ontmoetingsplek voor ouders).
4) COLLECTMET (ophalen en delen van onverkochte 
groenten en fruit van de grootste markt van Brussel).

Samen met het Onderwijscentrum Brussel 
(OCB) en Scouts en Gidsen Brussel ontwikkelt 
Cultureghem met PLAYPOD bXL een trailer vol 
recupmateriaal. Die kan overal in de stad ingezet 
worden om speel- en ontmoetingsmogelijkheden 
te creëren. Leerkrachten, speelpleinanimatoren 
en scoutsleiders in heel Brussel kunnen ermee 
aan de slag.
PLAYPOD bXL is ook een methodiek: kinderen 
en volwassenen leren om met gevonden 
materiaal opnieuw een eigen spel te ontwikkelen. 
Het project wil mensen aanzetten om de eigen 
buurt met een nieuwe blik te leren bekijken. 
Met PLAYPOD bXL krijgt de fantasiewereld van 
kinderen concreet vorm.
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 J Ropsy Chaudronstraat 24,  
1070 Anderlecht,  
en op andere locaties in  
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

www.cultureghem.be
 Cultureghem
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Heilige Familie 
Schaarbeek
Klappe in den hof!

2017
Heilige Familie 
Schaarbeek
Klappe in den hof!

Vrije basisschool in Schaarbeek

Basisschool Heilige Familie in Schaarbeek 
legde een moestuin aan op haar dak. Bedoeling is 
dat kinderen leren waar groenten vandaan komen 
en wanneer we ze eten, volgens het seizoen 
waarin ze geoogst worden. Kinderen zaaien en 
oogsten zelf en eten de groenten. De groenten 
uit de daktuin worden gebruikt in de warme 
schoolmaaltijden.
In samenwerking met Brede School Helmet en vzw 
Kernkabinet wil de school met het project ‘Klappe 
in den hof!’ de tuin ook buiten de schooluren 
openstellen: voor tuinonderhoud, ontmoeting en 
workshops rond duurzame voeding. Dat gebeurt 
onder leiding van een ervaringsdeskundige die 
via deze workshops multicultureel wil werken. 
Met ‘Klappe in den hof!’ wil de school op 
een laagdrempelige manier ouderbetrokkenheid en 
-verbondenheid in de buurt stimuleren.
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 J Helmetsesteenweg 216,  
1030 Schaarbeek

www.heiligefamilieschaarbeek.be
 Heilige Familie Schaarbeek
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Recyclart Fabrik
Repair Mobil

2017
Recyclart Fabrik
Repair Mobil

Recyclart is een organisatie met een Kunstencentrum 
en twee tewerkstellingstrajecten: Fabrik en Bar 
Recyclart. Recyclart Fabrik ontplooit een sociaal-
economische werking. Als PIOW (Plaatselijk Initiatief 
voor Ontwikkeling van de Werkgelegenheid) stelt 
de organisatie een 15-tal medewerkers te werk via 
een hout- en metaalatelier en een restaurant.

Recyclart Fabrik bouwt een Repair Mobil als 
een ziekenwagen met ‘verplegend’ personeel 
dat zorg draagt voor kapotte meubels en 
klein materiaal dat anders op de schroothoop 
zou belanden. Het participatieve gebruik van 
de Repair Mobil staat centraal in dit project. Door 
haar ludieke uitzicht en uitnodigende karakter 
trekt de Repair Mobil de aandacht. De mobiel 
bevordert informele ontmoetingen tussen 
buurtbewoners en toevallige voorbijgangers in 
de wijk en draagt bij tot een duurzaam hergebruik 
van weggegooid materiaal en restafval.
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 J Marollen en andere buurten, 
1000 Brussel

www.recyclart.be
 Recyclart
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Plateforme  
Diversité sur Scènes
Brass’Art Digitaal Café

2017
Plateforme  
Diversité sur Scènes
Brass’Art Digitaal Café

Diversité sur Scènes is een platform met meer dan 
200 artiesten in zijn ledenbestand: fotografen, 
dansers, zangers, dichters ... Het platform voert 
promotie voor artiesten die de Brusselse diversiteit 
vertegenwoordigen. Sinds 2017 heeft Diversité 
sur Scènes een experimentele uitvalsbasis op 
het Gemeenteplein van Molenbeek: Brass’Art Digitaal 
Café. De renovatie van dit tijdelijke culturele centrum 
werd mee gefinancierd via growfunding.

Brass’Art creëert een ontmoetingsplek 
in een tijdelijk leegstaand pand aan 
het Gemeenteplein in Sint-Jans-Molenbeek. 
Brass’Art is een proefproject waar burgers via 
creatieve en participatieve culturele acties 
het Gemeenteplein in Molenbeek mee nieuw 
leven inblazen.
Brass’Art omvat drie participatieve en 
gedeelde ruimten. Een eerste ruimte is 
de brasserie zelf waar een podium staat. Deze 
plek staat ter beschikking van burgers. Ze kunnen 
zich inschrijven als vrijwilliger om een handje 
te helpen en ze kunnen zelf evenementen 
organiseren.
Ranc’Art en Debrouill’Art zijn de twee andere 
ruimten. Daar ligt de focus op ontmoetingen, 
uitwisselingen en activiteiten van burgers.
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 J Gemeenteplaats,  
1080 Sint-Jans-Molenbeek

www.diversitesurscenes.be
 Brass’Art
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CICLOPE
Urban Cinema/wijkcinema

2017
CICLOPE
Urban Cinema/wijkcinema

Ciclope is een collectief van sociaal 
geëngageerde audiovisuele kunstenaars  uit 
verschillende hoeken van de wereld: Zuid-Amerika 
(Ecuador), het Midden-Oosten (Palestina, Iran) en 
verschillende Europese landen (Italië, Spanje, Portugal). 
Ciclope organiseert verschillende workshops en 
cursussen video, fotografie en audio.

In de Montenegrostraat in Sint-Gillis is er 
een onderbenut stuk publieke ruimte, aan 
de coöperatieve café-boekhandel La Vieille 
Chechette. Ciclope wil deze ruimte inrichten 
om de dialoog tussen buurtbewoners te 
vergemakkelijken.
‘Urban Cinema’ organiseert filmvertoningen, 
met films over de stad en haar bewoners en 
filmklassiekers uit verschillende culturen. 
Naast filmvertoningen wil het project ook 
aanvullende activiteiten, animaties en workshops 
(voor kinderen, jongeren, jongvolwassenen en 
ouderen) organiseren om de dialoog tussen 
de bewoners te vergemakkelijken en om 
samen te leren.
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 J Op de kruising van de Montenegrostraat, 
Gustave Defnetstraat en 
Vorstsesteenweg,  
1060 Sint-Gillis

www.ciclopeart.wordpress.com
 Ciclope collective
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BBEK (BRUSSELS 
BRECHT-EISLERKOOR)
Levende Torens

2017
BBEK (BRUSSELS 
BRECHT-EISLERKOOR)
Levende Torens

Het Brussels Brecht-Eislerkoor bestaat sinds 1978 en 
maakt sociaal betrokken producties. Het koor telt 
een 30-tal zangers, mannen en vrouwen.

De sociale woningen in de Vijf Torens aan 
de Brusselse Papenvest worden gesloopt en 
maken plaats voor een nieuwbouw. Het Brussels 
Brecht-Eislerkoor maakte samen met bewoners 
en buurtorganisaties een artistieke productie 
om al zingend de gevoelens van de bewoners uit 
te drukken.
Aan het project ging een lang werkproces 
vooraf. Die tijd was nodig om enquêtes te doen, 
gesprekken in teksten om te zetten, zangers te 
vinden, muziek te schrijven, te repeteren en er 
een artistieke eindvoorstelling van te maken.
Het plan was die voorstelling te laten 
plaatsvinden in de torens en in de publieke 
ruimte errond maar uiteindelijk wijkt BBEK uit 
naar zalen.
Het muziektheaterstuk heet ‘Melancholie aan de 5 
blokken (waarom revolteren ze niet ?)’.
De première is voorzien in januari 2020.
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 J Op de site begrensd door Papenvest, 
Hopstraat, Grootsermentstraat en  
Onze-Lieve-Vrouw van Vaakstraat, 
1000 Brussel

 Brussels Brecht-Eislerkoor
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BRONKS
De Tovenaar van Scheutbos

2017
BRONKS
De Tovenaar van Scheutbos

BRONKS is een Nederlandstalig theater in het centrum 
van Brussel dat werkt voor en met een jong publiek. 
Het is een platform waar kunstenaars relevante en 
gedurfde thema’s kunnen vertalen naar een jong 
publiek. Zowel binnen als buiten de school(m)uren 
kunnen kinderen en jongeren bij BRONKS terecht voor 
korte workshops of langere projecten.

BRONKS wil de buurt mede-eigenaar maken van 
het Scheutbospark in Sint-Jans-Molenbeek. Samen 
met buurtbewoners, Brede School Molenbeek, 
basisscholen De Toverfluit en Sint-Martinus 
en rusthuizen Arcadia en Paloke maken ze 
een feestelijke, theatrale interventie in het park.
Theatermaker An Vandevelde zet haar schouders 
onder het project, met steun van BRONKS.
De omgeving dient als directe inspiratiebron. 
Niet alleen het Scheutbos zelf, maar ook 
de omliggende organisaties en gebouwen. Zo 
krijgen de senioren met hun borduurwerk een rol 
als ‘insectenontwikkelaars’ en het Atelier Paloke 
geeft met hun klei-sculpturen actief de wandeling 
vorm. Het bestaande pad wordt creatief omgeleid 
tot een alternatieve route door het bos met 
als inspiratie “The Wonderful Wizard of Oz”, 
waardoor je de hele omgeving door een andere 
bril bekijkt. De hele route wordt bevolkt door 
de kinderen van de omliggende scholen die 
hun fantasie de vrije loop laten gaan in spel en 
uitwerking van het concept.  Het resultaat is te 
zien tijdens 4 schoolvoorstellingen en 4 publieke 
voorstellingen waaronder één op een groot 
buurtfeest.
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 J De Raedtstraat,  
1080 Sint-Jans-Molenbeek

www.bronks.be
 Bronks
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CAD – De Boei
Ken je buurt

2017
CAD – De Boei
Ken je buurt

Deelwerking De Boei van CAD vzw (Centrum 
Ambulante Diensten) ondersteunt personen met 
een licht verstandelijke beperking door huisvesting 
en begeleiding op maat aan te bieden om 
zelfstandig te wonen.

CAD-De Boei in Anderlecht geeft volwassenen met 
een licht verstandelijke beperking de mogelijkheid 
om zo zelfstandig mogelijk te wonen. Met 
het project ‘Ken je buurt’ zet CAD-De Boei in op 
sociale cohesie in de buurt en uitwisseling tussen 
de bewoners van De Boei en de wijkbewoners van 
deze superdiverse buurt.
CAD-De Boei wil met dit project de talenten van 
iedereen benutten, door verschillende creatieve 
ateliers te organiseren. Bedoeling is dat bewoners 
uit de buurt elkaar beter leren kennen, in 
creatieve workshops en kookworkshops met 
mensen uit de hele wereld.
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 J Scheutlaan 145,  
1070 Anderlecht

www.vzwcad.be
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Chiro Jijippeke
Bouwblokken van een ontmoetingsplaats 
tussen generaties en culturen

2017
Chiro Jijippeke
Bouwblokken van een ontmoetingsplaats 
tussen generaties en culturen

Chiro Jijippeke is een jeugdbeweging voor kinderen en 
jongeren uit Sint-Jans-Molenbeek.

Chiro Jijippeke uit Sint-Jans-Molenbeek krijgt 
een eigen lokaal in de Hovenierstraat, op de site 
waar ook lokaal dienstencentrum Randstad 
en de Nederlandstalige bibliotheek hun stek 
hebben. Op de binnenplaats is een parking. 
Jijippeke wil die parking ook gebruiken als 
ontmoetingsplaats voor de buurtbewoners en 
de omliggende organisaties.
Samen met de verschillende partners 
ontwerpt Jijippeke mobiele elementen, zodat 
de binnenplaats telkens anders ingericht kan 
worden. Omdat de binnenplaats op weekdagen 
een parking is, ontwerpen de deelnemers 
verplaatsbare basisstukken die multifunctioneel 
ingezet kunnen worden (als tribune, tafel, 
speelconstructie ...) en die nuttig zijn voor 
alle partners. De buitenmeubels moedigen 
ontmoeting en een intensiever gebruik van 
de binnenplaats aan.
Het ontwerpproces maakt deel uit van 
het project. Er wordt tijd voorzien om met 
de verschillende partners te onderzoeken wat 
de beste oplossing is en wat technisch haalbaar 
is. Medewerkers van een sociale werkplaats maken 
de modulaire bouwblokken.
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 J Hovenierstraat  45,  
1080 Sint-Jans-Molenbeek

www.sites.google.com/view/chirojijippeke
 Chiro Jijippeke bouwt
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KU Leuven  
Faculteit  
Architectuur – campus 
Sint-Lucas Brussel
Publieke_Salon_Public

2017
KU Leuven  
Faculteit  
Architectuur – campus 
Sint-Lucas Brussel
Publieke_Salon_Public

De Faculteit Architectuur van de KU Leuven, campus 
Sint-Lucas Brussel, heeft een lange geschiedenis 
in het onderwijs en onderzoek van architectuur 
en stedelijk ontwerp. Sint-Lucas Brussel neemt 
verschillende initiatieven om de link tussen 
het onderwijsaanbod en de lokale gemeenschap uit 
te bouwen.

Publieke_Salon_Public is een initiatief van 
architecte Lydia Karagiannaki in samenwerking 
met de Faculteit Architectuur en GC Ten Noey. In 
het Liedekerkepark in Sint-Joost-ten-Node wordt 
samen met de buurtbewoners een publieke 
woonkamer ontworpen en ingericht. Vragen die 
worden gesteld zijn de volgende: Kan de openbare 
ruimte van een stad een verlengstuk zijn van 
onze privéwoning? Wanneer verschillende mensen 
elkaar in de openbare ruimte ontmoeten, kan dit 
dan fungeren als een soort “gemeenschappelijke 
huiskamer”? Hoe kunnen we de openbare 
ruimte meer inclusief maken, zodat mensen met 
verschillende achtergronden zich uitgenodigd 
voelen om deze gemeenschappelijke huiskamer/
publieke ruimte te betreden, aan te passen en te 
gebruiken?
Workshops op diverse plaatsen in de buurt 
vormen de basis voor een ontwerp van een 
‘publiek salon’. GC Ten Noey maakt dit ontwerp 
samen met lokale partners, als onderdeel van 
zijn zomerprogramma 2018. Het project wil 
de diverse woonculturen die in een grootstad 
als Brussel aanwezig zijn thematiseren. Lokale 
buurtbewoners en ondernemers werken actief 
mee aan de publieke woonkamer. Die biedt ruimte 
voor ontmoeting, uitwisseling en interactie.
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 J In het Liedekerkepark,  
1210 Sint-Joost-ten-Node

 Publieke_salon_public
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Matissa Belgique
Urban Sports Tour

2017
Matissa Belgique
Urban Sports Tour

Matissa is een sociaal-culturele vereniging uit Sint-
Gillis. Ze zet zich in voor zowel de integratie van 
jongeren met een migratieachtergrond als voor 
jongeren met een beperking. Sinds enkele jaren staat 
Matissa ook steeds meer stil bij de rol van de publieke 
ruimte en hoe mensen zich die publieke ruimte 
toe-eigenen.

Matissa brengt jongeren uit Hoog en Laag Sint-
Gillis bij elkaar en trekt met hen de straat op 
om in dialoog te gaan over het gebruik van 
de publieke ruimte. Binnen het project geven ze 
de jongeren de mogelijkheid om zelf te beslissen 
waarvoor de publieke ruimte zou moeten gebruikt 
worden. Daarna werken ze samen om deze ideeën 
te realiseren. Hiermee worden de jongeren actoren 
in het heel gebeuren en niet enkel deelnemers van 
activiteiten.
Ze bouwen tijdelijk  straatmeubilair en 
organiseren in de zomer drie gratis Urban 
Sports evenementen op het Moricharplein, de J. 
Franksquare en het Bethlehemplein. Het project 
‘Urban Sports Tour’ wil de inwoners van Sint-
Gillis bij elkaar brengen en kennis laten maken 
met elkaar door Urban Sports: pannafoot, 
urban squash, urban track, urban crosstraining, 
boogschieten ….  Het project sluit af met 
een groot evenement op het Moricharplein, 
een tentoonstelling en de oprichting van lokale 
jongerenwijkcomités die ook in de toekomst 
bewoners blijven samenbrengen.
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 J Louis Moricharplein,  
Bethlehemplein en J. Franksquare,  
1060 Sint-Gillis

 Matissa Belgique
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MPC (Medisch  
Pedagogisch Centrum)  
Sint-Franciscus
Stassart

2017
MPC (Medisch  
Pedagogisch Centrum)  
Sint-Franciscus
Stassart

MPC Sint-Franciscus ondersteunt personen met 
een beperking op alle levensdomeinen: wonen, werken, 
familie en netwerk, vrije tijd, gezondheid …

Stassart is een samenhuizen-project voor vier 
volwassenen met een mentale beperking. De eerste 
bewoners verhuisden midden oktober 2018.
MPC Sint-Franciscus wil met dit huis 
een ontmoetingsplek creëren en 
de gemeenschappelijke ruimtes van het huis, 
de tuin en de grote garage ook openstellen 
voor de buurt.
Zo wil MPC Sint-Franciscus de buurt betrekken 
bij het project en omgekeerd, en kansen creëren 
om samen dingen te doen zoals koken, tuinieren, 
praten, elkaars talenten leren kennen. Het project 
organiseert regelmatig op verschillende plekken 
in de wijk buurttafels om in gesprek te gaan met 
buurtbewoners.
Thema: ‘Wat kan de buurt voor ons betekenen en 
wij voor de buurt?’

 J Guillaume Stassartlaan 122,  
en de zone tussen 
Bergensesteenweg 644 en  
G. Stassartlaan, 
1070 Anderlecht

www.mpc-sintfranciscus.be
 MPC Sint-Franciscus
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OURB en Rurban  
Solutions
E411

2017
OURB en Rurban  
Solutions
E411

OURB is een feitelijke vereniging die participatieve 
trajecten ontwikkelt en een brug wil slaan tussen 
burgers, experten en beleidsmakers. Rurban Solutions 
is een feitelijke vereniging die het debat over 
stedelijkheid aangaat.

OURB en Rurban Solutions wil samen met 
buurtbewoners de publieke restruimte rond 
het E411 tracé in Oudergem activeren. De focus 
ligt op het gebied tussen het metrostation Delta 
en het Viaduct der Drie Fonteinen, een traject 
van verschillende kilometers.
Het project bestaat uit vier fases: Clean it, Paint 
it, Furniture it en Green it. Het is de bedoeling 
om ingrepen te doen in de publieke ruimte, 
ze te hertekenen via een participatief traject 
om zo het creatieve potentieel van de ruimte 
te benutten.
Drie plekken in dit gebied krijgen een tijdelijke 
inrichting met een verschillend karakter: 
een ruimte voor kinderen, een lezershoek en 
een wandelaarspunt.
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 J Op de kruising van: 
de Watermaalse Steenweg, Invalidelaan; 
de Louis Dehouxlaan en Edmond van 
Nieuwenhuysenlaan; en de Gustave 
Demeylaan en Vorstlaan, 
1160 Oudergem

 E411
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Porte d’Anderlecht
Porte d’Anderlecht: van barrière naar 
een welkomstpoort: berme-CENTRALE-berm
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Porte d’Anderlecht
Porte d’Anderlecht: van barrière naar 
een welkomstpoort: berme-CENTRALE-berm

Porte d’Anderlecht is een buurtvereniging die gegroeid 
is uit het wijkcontract Bloemenhof.
Een project van het wijkcontract was de aanleiding 
om op zoek te gaan naar andere bewoners om 
aan de Anderlechtse Poort een buurtdynamiek 
te ontwikkelen die inzet op het leefbaar maken 
van de buurt.

Porte d’Anderlecht wil op en rond de centrale 
berm van de Anderlechtse Poort een nieuwe 
plek creëren die ervoor zorgt dat de locatie 
een ontmoetingsplaats wordt voor de hele buurt 
in plaats van een barrière. Ze wil dat doen in 
samenwerking met bewoners en organisaties 
uit de buurt.
Porte d’Anderlecht ziet de middenberm niet als 
een grens maar als een ontmoetingsplek voor 
de bewoners van 1000 Brussel en Anderlecht.
Op 2 juli 2017 en 1 juli 2018 organiseerde de 
vereniging een feest op deze plek.
Porte d’Anderlecht is ondertussen ook 
medetrekker van het project voor de middenberm 
‘On de Senne’.
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 J Anderlechtsepoort,  
1000 Brussel

 Porte d’Anderlecht
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Green Connections 
met Triangle 1070
WADI

2017
Green Connections 
met Triangle 1070
WADI

Het buurtcollectief Triangle 1070 richt zich tot 
de bewoners van de Triangelwijk in Anderlecht. 
Die wijk bestaat uit de Luchtvaartsquare, 
de Pequeursquare, de Zelfbestuursstraat, 
de Lambert Crickxstraat en de Limnanderstraat. 
Doel van het buurtcollectief is om 
de gemeenschappelijke belangen van de inwoners 
te behartigen. Green Connections is gegroeid uit 
het Stadsvernieuwingscontract Heyvaert-Poincaré: 
de werkgroep ontstond uit het buurtcollectief dat in 
het kader van dat contract een dossier opstelde voor 
een grotere leefbaarheid van de wijk door de potenties 
van de wijk bloot te leggen voor meer vergroening en 
sociale cohesie in de buurt.

Green Connections wil met een tijdelijke 
ludieke installatie op de Luchtvaartsquare in 
Anderlecht de auto’s van het plein verjagen en 
een ontmoetingsplaats maken voor de buurt. 
Het buurtcollectief streeft naar een groenere en 
leefbare buurt en richt zich op alle buurtbewoners 
om deel te nemen aan de evenementen, maar 
voornamelijk op de kinderen van de buurt. Ze 
hoopt via hen de andere bewoners te bereiken en 
samen met hen te werken aan een hechter sociaal 
weefsel en een groenere buurt, want daar heeft 
deze stationsbuurt nood aan. Green Connections 
wil aantonen dat de publieke ruimte van 
iedereen is. Dat wordt letterlijk in de verf gezet 
door met buren samen te werken aan interventies 
in de publieke ruimte.
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 J Luchtvaartsquare,  
1070 Anderlecht

 Triangle 1070
 Green Connections bxl
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Vrienden van Brussel
Tropicana

2017
Vrienden van Brussel
Tropicana

Vrienden van Brussel is een ‘programma-organisatie’ 
die creëert, realiseert, ondersteunt en verbindt. 
Vrienden van Brussel gelooft in de kracht van 
gemeenschappelijke beleving als tegengewicht voor 
individualisering en als motor voor het vergroten van 
de levenskwaliteit in de stad. De organisatie helpt 
mensen met een idee om dat idee om te zetten in 
een concrete realisatie.

Vrienden van Brussel organiseert in 
het voormalige prostitutiecafé Tropicana in 
de Brusselse Alhambrawijk een experimenteel 
buurtcentrum. In het najaar van 2016 knapte 
Vrienden van Brussel de ruimte op en gebruikte 
ze de ruimte voor een aantal activiteiten 
(expo, buurtfeest, vergaderlokaal …). Vanaf 
september 2017 zet de organisatie dit meer 
systematisch en langdurig verder en onderzoekt 
ze verder samen met de buurt hoe deze plek 
voor hen een meerwaarde kan betekenen.  Het is 
de bedoeling om alle activiteiten op vraag van, in 
samenwerking met, of volledig door bewoners of 
organisaties uit de wijk te organiseren.
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 J Lakensestraat 148,  
1000 Brussel

www.vriendenvanbrussel.be
 Tropicana bxl



2017
WIELS – Centrum voor 
Hedendaagse Kunst
Arbre Poétik

2017
WIELS – Centrum voor 
Hedendaagse Kunst
Arbre Poétik

WIELS is een Centrum voor Hedendaagse Kunst en 
organiseert tentoonstellingen van hedendaagse 
kunstenaars uit binnen- en buitenland. Jaarlijks 
zijn er 12 jonge kunstenaars in residentie. Een deel 
van het team gaat actief aan de slag met de buurt 
om kunsteducatieve en sociaal-artistieke projecten 
op te zetten. WIELS coördineert zo het stadsfesival 
SuperVliegSuperMouche, in nauwe samenwerking 
met de gemeenten Sint-Gillis en Vorst en meer dan 30 
sociale en culturele partners. Zowel buurtbewoners, 
buurtscholen als vrijwilligers worden nauw betrokken 
bij de realisatie van het festival.

‘Arbre Poétik’ is een sociaal-artistiek project 
rond dialoog en ontmoeting, in samenwerking 
met wijkorganisaties en buurtbewoners. Onder 
begeleiding van kunstenaarscollectief Kadanja 
zijn in Sint-Gillis en Vorst kleurrijke ‘praatbomen’ 
gemaakt, waarrond mensen samenkomen om te 
palaveren, om ideeën uit te wisselen of om samen 
iets te doen. ‘Arbre Poétik’ of “Spinnemouche 
à palabres” is de 2.0 versie van het grote 
voortraject ‘SpinneMouche’ als aanloop naar 
SuperVliegSuperMouche 2016 waarbij duizenden 
linten de wijken rond het park van Vorst kleurden.  
Met dit sociaal-artistieke project worden 
verschillende pleinen in Sint-Gillis en Vorst en 
in het park van Vorst in de kijker gezet, om hun 
functie als ontmoetingsplek te benadrukken. 
De ontmoetingsplekken worden gecreëerd door 
en voor de buurtbewoners, die aan de slag gaan 
tijdens een hele reeks artistieke workshops 
begeleid door kunstenaarscollectieven. Bedoeling 
van het project is om kleurrijke gemeenplekken 
te creëren en te faciliteren in lijn met de filosofie 
van de ‘praatbomen’ of ‘arbres à palabres’ uit 
Afrika waar mensen samenkomen.
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 J In de Koningin Maria-Hendrikalaan,  
Sint-Antoniusvoorplein, Koningslaan, 
Albertplein in 1190 Vorst, en 
het Betlehemplein, speelplein Munthof, 
speelplein Horta/Moricharplein  
in 1060 Sint-Gillis

www.wiels.org
 Wiels
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vzw Sint-Goedele 
Brussel
Ontmoetingsplek Campus Spoor West

2016
vzw Sint-Goedele 
Brussel
Ontmoetingsplek Campus Spoor West

De vzw Sint-Goedele Brussel is een schoolbestuur van 
17 basisscholen, 4 secundaire scholen en 1 Centrum 
voor Volwassenenonderwijs en organisator van 
10 kinderdagverblijven, 1 IBO, naschoolse opvang, 
speelpleinen en 3 Brede Scholen.

Het pleintje op de hoek van de Verheydenstraat 
en de S. Denayerstraat in Anderlecht, vóór 
Campus Spoor West, is eigendom van de vzw 
Sint-Goedele Brussel. Het is  in de lente- en 
zomermaanden ‘s avonds en tijdens het weekend 
vaak een ontmoetingsruimte voor de buurt, 
soms ook door hangjongeren. Buurtbewoners 
brengen bijvoorbeeld geregeld een stoeltje 
mee om er enkele uren te lezen, te breien, 
een gezelschapsspel te spelen, bij te praten … 
(Kleine) kinderen komen er voetballen, fietsen 
… Maar het pleintje is geen uitdagende of 
uitnodigende ontmoetingsplek. De drie 
onderwijsinstellingen van Campus Spoor West 
maken van het pleintje, in overleg met 
de buurtbewoners en de kinderen en jongeren 
van de scholen, een meer aantrekkelijke en 
uitnodigende ontmoetingsplek voor de buurt.

©
 v

zw
 S

in
t-

Go
ed

el
e 

Br
us

se
l

©
 v

zw
 S

in
t-

Go
ed

el
e 

Br
us

se
l

©
 v

zw
 S

in
t-

Go
ed

el
e 

Br
us

se
l

 J Het pleintje op de hoek van 
de Verheydenstraat en  
de S. Denayerstraat,  
1070 Anderlecht

www.sint-goedele.be
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POOL IS COOL
POOL IS COOL is publiek

2016
POOL IS COOL
POOL IS COOL is publiek

POOL IS COOL is een vrijwilligersorganisatie die 
ernaar streeft om openluchtzwemmen in Brussel te 
herintroduceren. POOL IS COOL benadrukt de rol van 
openluchtbaden als publieke ruimtes waar mensen van 
verschillende achtergronden en leeftijden samenkomen 
en genieten van zon, verfrissing en elkaars gezelschap.

‘POOL IS COOL is publiek’ wil de activiteiten 
van POOL IS COOL in 2017 professioneel 
ondersteunen en in beeld brengen om meer 
mensen te bereiken, hen beter te informeren 
en ervaringen met iedereen te delen. Hiervoor 
werkt POOL IS COOL op drie niveaus: ‘research’ 
staat voor multidisciplinair onderzoek rond 
openluchtzwemmen in de stad, met ‘project’ wil 
de organisatie echte zwemervaringen realiseren 
in de zomer, en ‘action’ staat voor ludieke acties 
in de publieke ruimte.  POOL IS COOL werkt 
hiervoor in 4 fases: ‘informatie’ aan het begin van 
het jaar; ‘activatie’ vanaf de lente; ‘waterpret’ in 
de zomer en ‘synthese’ als afsluiter in de herfst 
van 2017. Doorheen deze 4 fases ontwikkelen ze 
verschillende acties.
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 J Op verschillende plekken  
in de publieke ruimte 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

www.pooliscool.org
 Pool is cool
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De Lork
De Max-banken en -momenten

2016
De Lork
De Max-banken en -momenten

De Lork begeleidt mensen met een beperking op 
vlak van wonen, werken en vrije tijd. Ze begeleiden 
en ondersteunen een aantal groepswoningen, 
samenhuisprojecten en zelfstandig wonen op 
verschillende locaties in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. Ze begeleiden vrijwilligerswerk, arbeidsgerichte 
activiteiten en organiseren sportactiviteiten, 
artistieke en creatieve ateliers, uitstapjes in de stad, 
beleving en ontspanning en vakantieactiviteiten via 
deelwerking Indivo.

De Lork wil samen met de buurtbewoners ‘Max-
banken’ maken. Dit zijn banken in de openbare 
ruimte om bezoekers van De Lork, organisaties 
en wijkbewoners op een ongedwongen 
manier met elkaar in contact te brengen. Om 
leven te blazen in, op en rond de banken wil 
De Lork ‘Max-momenten’ organiseren. Dit zijn 
ontmoetingsactiviteiten rond de plekken waar 
de doelgroep van De Lork een werking heeft.
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 J Bronstraat 83 en Jean Robiestraat 29,  
1060 Sint-Gillis

www.vzwdelork.org
 De Lork
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Ferment
Geef mij maar een Zinnekesbrood
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Ferment
Geef mij maar een Zinnekesbrood

Ferment is een platform voor buitenbakkers 
en liefhebbers van de gefermenteerde keuken. 
Ferment organiseert broodworkshops, bakt pizza in 
de openlucht en gaat aan de slag met alles wat gist.

Samen met Brusselaars gaat Ferment op zoek 
naar een stadsbrood dat door iedereen gesmaakt 
wordt. ‘Geef mij maar een Zinnekesbrood’ 
vertrekt vanuit een potje zuurdesem van waaruit 
een ‘netwerk’ van Brusselse broden ontstaat.  
Samen met buurtorganisaties organiseren ze 
workshops bij bestaande publieke broodovens. 
Het ontwikkelen van een Brussels broodrecept 
staat centraal, maar ook broodrecepten uit 
de eigen cultuur krijgen aandacht. Met de mobiele 
bakkerij kunnen mensen het brood dat in 
de workshops wordt gebakken komen proeven.
Een slotfeest sluit het project af. Iedereen kan 
de verschillende creaties proeven en een potje 
zuurdesem mee naar huis nemen om het brood 
zelf te personaliseren.
Op die manier wil Ferment via brood mensen 
van verschillende herkomst die de Brusselse 
stadsruimte delen verbinden.
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 J Hoofdzakelijk in  
1020 Laken

 Ferment
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Public
Au Bord de l’Eau 

2016
Public
Au Bord de l’Eau 

Public ontwikkelt, organiseert, ondersteunt en 
promoot evenementen in de publieke ruimte die 
de gemeenschapszin bevorderen en delen van de stad 
uit haar isolement halen. Op die manier wil de vzw 
de sociale controle in de buurt vergroten, het gebruik 
van het openbaar vervoer in de wijk stimuleren en 
het multiculturele in een positief daglicht stellen. 
Public wil ook de aantrekkelijkheid en het imago van 
de stad bevorderen en een kader van ontspanning 
voor de lokale bewoners en handelaars creëren, met 
aandacht voor duurzame ontwikkeling.

In de zomer van 2016 vormde Public het in 
onbruik geraakt stukje park aan het Constantin 
Meunier monument in Laken om tot 
een ontmoetingsplaats. De buurtbewoners 
doopten de plek: Au Bord de l’Eau.  In 2017 
breiden ze Au Bord de l’Eau verder uit via 
uiteenlopende acties en verschillende fysieke 
ingrepen. De buurtbewoners willen de ideeën 
van het vorige jaar realiseren en nieuwe ideeën 
laten opborrelen. De buurt en partners nemen 
de voor- en nazomerse momenten zelf in 
handen. Lokale jongeren krijgen begeleiding om 
het team en kloppend hart van Au Bord de l’Eau 
te vormen. De editie van 2017 omvatte  onder 
andere de installatie van een openluchtzwembad 
met POOL IS COOL, de realisatie van 
een multifunctionele containerconstructie, 
een fiets- en spelparcours, een buitenspeeltuin …
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 J Stukje park aan het Constantin Meunier 
monument in 1020 Laken

www.laeken.brussels/en/au-bord-de-leau
 Obdlo
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Rotonde
Inlooptraject Rotonde

2016
Rotonde
Inlooptraject Rotonde

Rotonde is een bewonersinitiatief dat de buurt rond 
Heizel-Sobieski-Houba in Laken in beweging brengt.

In en rondom het leegstaande paviljoen 
‘Rotonde’ aan de Eeuwfeestlaan in Laken 
willen buurtbewoners in samenwerking met 
de Stad Brussel een intergenerationele en 
interculturele ontmoetingsplek creëren. Hiervoor 
zetten ze een participatief proces op met 
de buurtbewoners. Om het draagvlak te vergroten 
en de bestaande dynamiek te versterken, 
organiseren ze in 2017 en 2018 ook een aantal 
grote seizoensevenementen zoals een vuurfeest 
en een aantal kleinschalige activiteiten 
zoals een fototentoonstelling, repair café en 
workshops. In afwachting van de renovatie van 
de Rotonde en tijdens de onderhandelingen 
van de buurtbewoners met de stad werd 
het buurthuis “Raemdonck”, een verlaten 
winkelruimte geopend. Dit buurthuis werd 
een plek voor ontmoeting en werd minstens één 
keer in de week open gehouden. In april 2018 werd 
de Rotonde BXL door de Stad Brussel officieel 
geopend als S-Punt, een ontmoetingsplek voor 
senioren. De Rotonde staat ook open staan voor 
intergenerationale activiteiten.
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 J Eeuwfeestlaan,  
1020 Laken

 Rotondebxl
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City3 / Breicabine
PeriFeria Festival 2017 – 
Schapenweg Revisited

2016
City3 / Breicabine
PeriFeria Festival 2017 – 
Schapenweg Revisited

City3 is een Brusselse vereniging die pleit voor creatieve 
innovatie binnen de architectuur en stedenbouw en 
mensen en organisaties probeert aan te zetten om 
een geëngageerde bijdrage te leveren aan een duurzame 
en stimulerende stad. Via lezingen, workshops, artistieke 
projecten en allerlei interventies en installaties 
in de publieke ruimte poogt City3 het debat over 
de vormgeving en inrichting van de leefomgeving in 
Brussel mee vorm te geven.

In 2017 organiseert City3 in de westrand van Brussel 
de derde editie van het PeriFeria Festival. PeriFeria 
is een gratis publieksfestival met workshops, 
lezingen, rondleidingen en artistieke ingrepen. 
Voor deze activiteiten baseert het festival zich 
op de aanwezige knowhow en verbeelding van 
bewoners en lokale verenigingen, ontwerpers en 
onderzoekers, kunstenaars en creatievelingen. 
Hiermee wil City3 een lans breken voor nieuwe 
formats en recepten voor het heruitvinden van 
de rand van de stad.
Onder de noemer van Schapenweg Revisited trekt 
City3 met Breicabine voor de derde editie van 
het PeriFeria Festival ook een breikaravaan op 
gang. Een nomadisch gezelschap van schapen, 
wol- en breiliefhebbers gaat op zoek naar 
de Schapenweg, een historisch pad in de westrand 
van Brussel waarlangs schapenherders vroeger hun 
kuddes dreven.
Breicabine is een organisatie die in Brussel ijvert 
voor een nieuw lokaal textielartisanaat door 
stadsmensen te verenigen in duurzame maakateliers 
en breisessies. Tijdens PeriFeria wandelt 
Breicabine het parcours van de Schapenweg af in 
het gezelschap van een schaapsherder met kudde. 
Op zes verschillende plaatsen wordt halt gehouden 
voor allerlei wol-ateliers, activiteiten en breisessies. 
Om er te peilen naar de actuele waarde van 
schapenteelt, wolproductie en een artisanale 
textielnijverheid in het Brusselse en de Rand.
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 J In de buurt van de Schapenweg, 
Romeinsesteenweg  
en het Laarbeekbos  
(Westrand Brussel)

www.periferiafestival.be
 PeriFeriaFestival
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Travoo Publeek
Travoo Publeek

2016
Travoo Publeek
Travoo Publeek

De vzw Travoo Publeek is ontstaan uit 
het buurtcomité Dupré en Co. Travoo Publeek wil 
in de stationsbuurt van Jette de sociale cohesie 
stimuleren, de levenskwaliteit verbeteren en de buurt 
vergroenen.

Travoo Publeek zet verschillende projecten 
op: het project ‘Buren zonder Grenzen’ richt 
in de nieuwe studentenresidentie in de buurt 
een polyvalent buurtlokaal in waar studenten 
en bewoners elkaar kunnen ontmoeten voor 
diverse activiteiten. Het project ‘Aangename 
kennismaking’ installeert gevelbanken in 
de publieke ruimte als middel om mensen 
op straat aan de praat te krijgen. Met 
het project ‘Vegetal Street’ wil Travoo Publeek 
een braakliggend terrein in de straat omvormen 
tot een groene zone.
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 J Dupréstraat,  
1090 Jette

www.dupreco.weebly.com
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Gemeenschaps centrum  
De Vaartkapoen
Molem Ma Belle

2016
Gemeenschaps centrum  
De Vaartkapoen
Molem Ma Belle

Gemeenschapscentrum (GC) De Vaartkapoen is 
het gemeenschapscentrum van Sint-Jans-Molenbeek.  
GC De Vaartkapoen vormt samen met de 21 
andere gemeenschapscentra N22, het netwerk van 
de 22 Brusselse gemeenschapscentra en werkt aan 
de integrale leefkwaliteit in de stad door mensen 
dichter bij elkaar te brengen. GC De Vaartkapoen wil 
de sociale en culturele participatie bevorderen in Sint-
Jans-Molenbeek en daarbuiten.

‘Molem Ma Belle’ is een festival dat in 2016 
ontstond in Sint-Jans-Molenbeek. Voor 
de editie van 2017 wil Gemeenschapscentrum 
De Vaartkapoen elke dag kleinschalige en grotere 
activiteiten en ontmoetingen faciliteren in en 
rond een pop-up kiosk op het gemeenteplein 
in Sint-Jans-Molenbeek. Met Molem ma Belle 
wil de Vaartkapoen een maand lang elke dag 
kleine en grote activiteiten en ontmoetingen 
faciliteren op het Gemeenteplein in Sint-Jans-
Molenbeek. Al doende wordt getoond dat kleine 
creatieve ingrepen een verschil kunnen maken. 
Dat het hangen van plantjes je straatbeeld 
volledig kan veranderen. Dat je met loof van 
radijsjes lekkere pesto kan maken. Dat Sint-Jans-
Molenbeek jongeren heeft met een visie en talent. 
Dat je het gemeenteplein kan gebruiken voor tal 
van leuke activiteiten.
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 J Gemeenteplaats,  
1080 Sint-Jans-Molenbeek

www.vaartkapoen.be
 Molemmabelle
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Imelda Instituut (MaBo 
Brussel) i.s.m. Urban 
Foxes
Pic Nic Ping Pong

2016
Imelda Instituut (MaBo 
Brussel) i.s.m. Urban 
Foxes
Pic Nic Ping Pong

Het Imelda-Instituut (technisch secundair onderwijs, 
beroepssecundair onderwijs en kunstsecundair 
onderwijs) is een vrije middelbare school gelegen in 
de Moutstraat in het centrum van Brussel.

Dit project wil de publieke ruimte van 
de Moutstraat - een straat met een handvol 
scholen die autovrij is tijdens de schooluren - 
beter benutten en er een ontmoetingsplaats van 
maken. Met ‘Pic Nic Ping Pong’ bouwen leerlingen, 
leerkrachten, bewoners … van de Moutstraat vier 
mobiele picknicktafels die ook dienst kunnen 
doen als tafeltennistafels. De vier mobiele 
picknicktafels zullen bij mooi weer de Moutstraat 
innemen en leerlingen, leerkrachten en 
voorbijgangers samenbrengen rond eten en spelen. 
Dit project speelt ook in op het gebrek aan (speel)
ruimte bij sommige scholen.
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 J Moutstraat,  
1000 Brussel

www.imelda-instituut.be
 Imelda-Instituut
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Medikuregem
Wijkcompost voor een ademend en 
proper Kuregem

2016
Medikuregem
Wijkcompost voor een ademend en 
proper Kuregem

Medikuregem is een wijkgezondheidscentrum in 
Kuregem (Anderlecht). Bewoners van de wijk kunnen 
hier bij verschillende zorgverleners terecht voor 
eerstelijns gezondheidszorg.

Binnen het ‘Netwerk Proper Kuregem/Réseau 
Cureghem Propre’ werken buurtbewoners, 
wijkorganisaties en de gemeente Anderlecht 
samen aan een propere buurt. Medikuregem 
wil enerzijds het wijkcomposteren lanceren in 
de nieuwe wijkcompost naast MediKuregem 
en in de recent opgerichte wijkcompost aan 
de Albert I-Square. Anderzijds wil MediKuregem 
bewoners betrekken bij een ademende en propere 
wijk via sensibiliserings- en verfraaiingsacties in 
een aantal geselecteerde straten van Kuregem.
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 J Wijkcompost aan Medikuregem  
(Joseph Dujardinstraat 8) en wijkcom-
post Pot Albert (Albert I-Square)  
in Kuregem, 1070 Anderlecht

www.medikuregem.eu
 Proper Kuregem Propreté
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Vriendenkring KTA 
Zavelenberg
Een zelfpluktuin als brug tussen 
twee werelden

2016
Vriendenkring KTA 
Zavelenberg
Een zelfpluktuin als brug tussen 
twee werelden

Het Koninklijk Technisch Atheneum (KTA) Zavelenberg 
van het GO! is gelegen in Sint-Agatha-Berchem en biedt 
studierichtingen in het technisch secundair onderwijs 
(TSO) en in het beroepssecundair onderwijs (BSO) aan.

Het project vertrekt vanuit de vaststelling dat 
KTA Zavelenberg met zijn jongeren uit de Brusselse 
Kanaalzone een sociologisch eiland vormt in 
het eerder residentiële Sint-Agatha-Berchem.
KTA Zavelenberg wil een zelfpluktuin realiseren 
op het schooldomein. Leerlingen van de school 
en buurtbewoners van de sociale woonwijk Cité 
Moderne ontwerpen en onderhouden de tuin. 
De zelfpluktuin blijft semipubliek, zo wordt 
deze een blijvende ontmoetingsplaats voor alle 
buurtbewoners.
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 J Oscar Ruelensplein 13,  
1082 Sint-Agatha-Berchem

www.kta-zavelenberg.com
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Arc-en-Ciel /  
Community Land Trust 
Brussel
Bazar Festival

2016
Arc-en-Ciel /  
Community Land Trust 
Brussel
Bazar Festival

Arc-en-Ciel is een tijdelijke vereniging van 32 
gezinnen die in september 2019 eigenaar zullen 
worden van de Community Land Trust-woningen aan 
het Weststation in Sint-Jans-Molenbeek.

In afwachting van de definitieve ontwikkeling 
van de site aan het Weststation wil het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest op het braakliggend terrein 
tijdelijk een overdekte openbare ruimte (hangar), 
speelruimte en park inrichten. Zolang het terrein 
nog geen eigendom is van het Gewest wil Arc-
en-Ciel, de groep van 32 gezinnen, al een eerste 
stap zetten naar dit tijdelijke gebruik van de site. 
Dit doen ze onder andere door maandelijks in 
de straat rond het terrein een rommelmarkt 
te organiseren. De rommelmarkt koppelen ze 
telkens aan een randactiviteit zoals een concert, 
kinderanimatie … Eens de tijdelijke invulling door 
het Gewest van start gaat, hopen de gezinnen dat 
de rommelmarkt in de hangar of ergens op de site 
plaats zal vinden.
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 J Alphonse Vandenpeereboomstraat 22,  
1080 Sint-Jans-Molenbeek

www.cltb.be
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Gemeenschaps centrum 
De Platoo
Kar Eliza

2016
Gemeenschaps centrum 
De Platoo
Kar Eliza

Gemeenschapscentrum (GC) De Platoo is 
het gemeenschapscentrum van Koekelberg. 
GC De Platoo vormt samen met de 21 andere 
gemeenschapscentra N22, het netwerk van 
de 22 Brusselse gemeenschapscentra en werkt aan 
de integrale leefkwaliteit in de stad door mensen 
dichter bij elkaar te brengen. De Platoo wil de sociale 
en culturele participatie bevorderen in Koekelberg en 
daarbuiten.

Al enkele jaren verhuizen gemeenschapscentra 
De Platoo en De Zeyp hun werking tijdens 
de zomermaanden naar het Elisabethpark. Plazey 
en Bar Eliza zullen bij menigeen een belletje doen 
rinkelen. Om echter ook buren uit andere wijken 
te leren kennen, ontwikkelde De Platoo Kar 
Eliza, twee mobiele units die publieksverbinding 
tot stand brengen en verschillende functies 
integreren. Kar Eliza is participatief vormgegeven 
en doet de ene keer dienst als podium, de andere 
keer als vertelhoek of mobiel theesalon…
Je vindt Kar Eliza in de uithoeken van 
het Elisabethpark, op pleinen en parkjes in 
Ganshoren en Koekelberg. De bedoeling is om 
ALLE Brusselaars, met een voorliefde voor 
jongeren beter te bereiken.
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 J Op verschillende plekken  
in 1083 Ganshoren en 1081 Koekelberg

www.deplatoo.be
 GC De Platoo
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Link=Brussel
De tuin van Camelia / Potager Partagé

2016
Link=Brussel
De tuin van Camelia / Potager Partagé

Link=Brussel wil een interculturele samenleving in 
Brussel opbouwen. De vzw ondersteunt een sociaal- 
economische integratie en emancipatie van etnische 
minderheden in Brussel door ze gelijke kansen te 
bieden. De projecten van Link=Brussel vzw spelen in 
op concrete behoeften van de doelgroep.

Link=Brussel maakt werk van interculturele 
samenlevingsopbouw in de vijfhoek. Samen met 
de deelnemers/buurtbewoners/symapthisanten 
vormen ze de tuin van het Cameliahuis 
(een emancipatiehuis dat werkt aan 
de zelfontplooiing van de deelnemers en aan hun 
maatschappelijke emancipatie en participatie) om 
tot een educatieve permacultuurtuin.
De permacultuurtuin fungeert als 
ontmoetingsplek, vergaderruimte, feestlocatie 
en speelruimte voor de buurtbewoners van deze 
diverse centrumwijk. Alle buurtbewoners zijn 
welkom, ongeacht hun culturele achtergrond of 
sociale status.
Link=Brussel wil mensen sensibiliseren en 
informeren in verband met gezonde, biologische, 
lokale voeding. Dit is informatie die het publiek 
van Camelia en andere vzw’s vrijwel niet bereikt.
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 J Cameliahuis, Marcqstraat 17,  
1000 Brussel

www.linkbrussel.be
 Link Brussel
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EVA bxl
Mobiele Broodoven Brabantwijk - Four à 
Pain Quartier Brabant

2016
EVA bxl
Mobiele Broodoven Brabantwijk - Four à 
Pain Quartier Brabant

EVA bxl  is een sociaal labo dat inspeelt op 
maatschappelijke noden. EVA bxl gaat actief op zoek 
naar de stem van Brusselaars om samen te werken aan 
gelijke kansen en meer welzijn voor iedereen. Dit doet 
EVA bxl door de kracht, de talenten én het potentieel 
van mensen aan te spreken en in te zetten. Ongeacht 
gender, leeftijd, culturele afkomst, sociaal economische 
status, religieuze overtuiging….
Samen met de betrokkenen worden voorbeeldprojecten 
bedacht en opgezet. In verschillende soorten en 
vormen. Allen met het doel hefbomen te creëren 
voor een hoger inkomen, waardig werk en ruimere 
ontplooiingsmogelijkheden.

Geëngageerde buurtbewoners van het Wijklokaal, 
initiatief ondersteund door EVA bxl, werken 
samen met partnerorganisaties aan een solidaire 
buurt in de superdiverse Brabantwijk. Eén 
van de activiteiten die de vrijwilligers van 
het Wijklokaal organiseren is workshops met 
de mobiele broodoven.
Mensen met verschillende achtergronden worden 
samengebracht rond de mobiele broodoven, om 
samen pizza of brood te bakken, maar vooral ook 
om talenten en noden van de buurtbewoners uit 
te wisselen.
Bakmomenten in de publieke ruimte en in 
samenwerking met organisaties uit de buurt 
hebben de broodoven bekend gemaakt bij 
de buurtbewoners. De broodoven is ook 
regelmatig aanwezig bij initiatieven of 
evenementen van partners uit de wijk.
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 J Op diverse plekken in Schaarbeek,  
waaronder de Brabantwijk en 
het Liedtsplein, 
1030 Schaarbeek

www.vzweva.be
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Comité van de oude 
wijk van Mooi-Bos
Boeken op vadrouille

2016
Comité van de oude 
wijk van Mooi-Bos
Boeken op vadrouille

Comité van de oude wijk van Mooi-Bos is 
een wijkcomité uit de wijk ‘Mooi-Bos’ in 
Sint-Pieters-Woluwe.

‘Boeken op vadrouille’ wil een dynamiek op 
gang brengen in de wijk en ontmoetingsplaatsen 
creëren. Het project steunt op het principe van 
geven en nemen en plaatst verschillende houten 
boekenboxen in de wijk, waarbij buurtbewoners 
zelf voorstellen kunnen indienen voor locaties 
in de Mooi-Boswijk in Sint-Pieters-Woluwe. 
Leerlingen van Don Bosco maken de boekenboxen.
Via een nieuwsbrief houdt het comité 
de buurtbewoners op de hoogte van de acties 
rond de boekenboxen, nieuw aanbod …
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 J Op verschillende plekken in de Mooi-Boswijk  
(tussen de Bosstraat en Witte-vrouwenlaan),  
1150 Sint-Pieters-Woluwe.
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Bambou Vert
Harmonie in de wijk

2016
Bambou Vert
Harmonie in de wijk

De sociaal-culturele vereniging Bambou Vert zet in 
op het tegengaan van armoede en eenzaamheid en 
op het vergroten van het zelfvertrouwen. Dit doet 
Bambou Vert onder andere door hulp te bieden 
aan kinderen en de meest kwetsbare families, door 
laaggeschoolde vrouwen te begeleiden en via socio-
professionele inschakeling toe te leiden naar werk. 
Door initiaties in de informatica te organiseren zet 
de vzw ook in op het wegwerken van digitale kloof. 
Bambou Vert is overtuigd van de meerwaarde van 
multiculturele en intergenerationele ontmoetingen.

Jongeren en senioren ontmoeten elkaar 
en gaan een gesprek met elkaar aan op 
verschillende plekken in Etterbeek. Vrijwilligers 
van Bambou Vert maken hiervoor een mobiele 
installatie met 2 stoelen en een afdak. 
De installatie zal maandelijks op een andere 
publieke plek in Etterbeek staan. Om ervoor te 
zorgen dat jongeren hieraan willen deelnemen, 
gaat Bambou Vert gesprekken aan met scholen 
en jeugdorganisaties en plaatsen ze de installatie 
op een plek waar een evenement plaatsvindt 
en waar ze de jongeren kunnen aanspreken. 
Aan het einde van het eerste projectjaar 
toont Bambou Vert deze ontmoetingen in 
een mini-documentaire.
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 J Op verschillende locaties  
in 1040 Etterbeek


