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HOE U DE BUURTWINKEL KAN HELPEN ONZE DROMEN WAAR TE MAKEN lees je op p. 5 ! 



Na een jaar van hard werken begint weer een nieuw jaar. 

Het afgelopen jaar was een moeilijk jaar voor velen: het leven werd 

duurder terwijl de inkomens voor heel wat mensen daalden. De on-

rust in de wereld nam toe en kwam dichtbij huis. Er waren weer meer 

vluchtelingen die naar ons land kwamen om de oorlog thuis te ont-

vluchten. Ook hier nam het geweld en de angst toe.  

  

Voor de Buurtwinkel waren er veel veranderingen. Het slechte nieuws 

was dat Joke en Lieselot ons verlieten en dat Eric ons binnenkort ook gaat verlaten. Maar er was ook goed nieuws: 

Bart en Jasmyne deden hun intrede en -na meer dan 30 jaar-  kwam er eindelijk een meer structurele erkenning en 

subsidiëring van de Buurtwinkel. Dat zal ons toelaten om in 2016 nog meer te betekenen voor de bewoners van de 

Anneessenswijk! 

ONZE BESTE WENSEN VOOR 2016! 

door Lief Vandevoort, voorzitter RVB van De Buurtwinkel 

2015 IN EEN PAAR BEELDEN 



NIEUWE COLLEGA    |   WELKOM BART! 

Hallo! Na 10 jaar jeugdwerksector in Jette en Molenbeek, zie ik het nu volledig 

zitten in Anneessens. In mijn vrije tijd ben ik muzikant in verschillende projecten. Ik 

ben een gepassioneerd hardloper en ben aan het trainen voor mijn 6
de

 mara-

thon.  Met het wijkhuis als uitvalsbasis samen met mensen het positieve verschil ma-

ken in de wijk, daar gaat mijn sociaal werkershart sneller van slaan. Tot in de Buurt-

winkel  !  

Hallo, ik ben Kris. Ik ben 20 jaar en zit in mijn tweede jaar SKW op hogeschool Odisee. Ik enga-

geer mij in de Buurtwinkel voor het organiseren van de taallessen Nederlands en het mee organi-

seren van het kerstfeest van 18 december.  

STAGIAIR   |   KRIS 

NIEUWE COLLEGA    |   WELKOM JASMYNE! 

Sinds vorig jaar werk ik in de Anneessensbuurt te Brussel en ik voel mij hier goed. 

Het is een volkse en bruisende buurt vol creativiteit en mogelijkheden. Werken voor 

de Buurtwinkel is een nieuwe uitdaging die ik graag wilde aangaan. Na mijn werk-

ervaring in een onthaalcentrum voor dak- en thuislozen in de Bodegemstraat werk 

ik nu meer op een collectieve manier, wat mij wel aanspreekt. Verder ben ik graag 

met mensen bezig, lees graag Scandinavische trillers, hou van lekker eten, zwem 

graag baantjes en rij af en toe paard.  

NIEUWS UIT HET TEAM: 

GAAT WEG   |     ERIC 

Voor zij die het nog niet wisten, ik ga inderdaad binnenkort, na 5 en een half jaar, ver-

trekken uit de Buurtwinkel… Uiteraard met gemengde gevoelens maar vooral met heel 

veel appreciatie en dankbaarheid naar jullie allen in de wijk toe. Oktober 2010 (ik was net 

enkele maanden papa van een babydochter) kwam ik hier toe. Sindsdien heb ik hier on-

noemelijk veel geleerd, gelachen, het uitgelegd en geluisterd, mensen dingen doen in-

zien en zelf situaties leren begrijpen,  projecten opgestart en stopgezet, gezeuld met 

dingen, grote plannen gemaakt en bijgesteld...  Bon, laten we nog dit voorjaar een dik 

feestje geven! Misschien pak ik die dochter wel mee die nu al vijf is en zo graag danst? :) 

En ps: ’t is tot ziens, niet vaarwel hè ;-)  

WIJ ZOEKEN JOU!   |     VRIJWILLIGERS GEZOCHT  

In de Buurtwinkel werken we constant aan een bruisende, dynamische basiswerking die 

mensen samenbrengt, versterkt en mondig maakt. Heb jij geen zin om ons daarbij een 

handje te komen helpen? Dat zou geweldig zijn! Hou je van een babbel en van taal dan 

kan je de conversatietafels Nederlands mee komen begeleiden; ben je een sportieveling 

dan kan je zeker mee met onze kersverse loopgroep. Je bent ook altijd welkom om ons 

sociaal onthaal mee draaiende te houden. Vragen, interesse? Spring maar binnen! 

GEBOORTES    |     ARTHUR 

Liselot, onze ex-collega, is mama geworden van een flinke eerste zoon, Arthur! Hoera! 



ONLANGS IN DE BUURT(WINKEL): 

 EXPO PROPERE WIJK, OF NIET? Met de werkgroep 

Zennewijk Met Één Stem (QS1) hebben we al onze 

acties, infocampagnes, schoonmaakprojecten en be-

leidsbeïnvloedend werk van de laatste jaren in een 

mini-expo gegoten die heel het najaar lang de wijk 

heeft rondgereisd 

 UITSTAP naar de zoo van Planckendael 

 TWEE NIEUWE TEAMLEDEN in de Buurt-

winkel: Bart en Jasmyne! Welkom allebei. In dit num-

mer leer je hen al een beetje kennen. 

 UITSTAP naar de Grotten van Kanne en Maas-

tricht 

 BRULBRIEF een straffe boodschap vanop het ter-

rein aan de gewestelijke Commissie Huisvesting 

 CHANGE ANNEESSENS! is de splinternieu-

we naam van onze groep die strijdt voor beter wo-

nen 

 BUILD YOUR OWN PARK (lees meer p. 6) 

een verwaarloosd terreintje opgeknapt samen met 

jongeren 

 HUISVESTING overlegvergadering met de me-

dewerkers van Schepen van huisvesting Ouriaghli 

 UITSTAP naar Gent, bezoek aan het MIAT en de 

woonprojecten van Samenlevingsopbouw Gent 

 BEZOEK van onze groep Change Anneessens aan 

het Huisvestingsloket van Stad Brussel 

 BEZOEK aan tijdelijke bezetting/woonproject La 

Poissonnerie, Noordwijk 

 EXPO Herstelrecht, met overzicht van de Digi-

tal Storytelling en ook de geluidsfragmenten uit 

‘Imaginaire Wijk’, i.s.m. met hogeschool Odisee en 

Brussel Behoort Ons Toe. Ga kijken vóór eind januari! 

 KERSTFEEST met onze mensen om het jaar fees-

telijk en warm af te sluiten, op naar een mooi 2016! 

AUG 

SEP 

OKT 

NOV 

DEC 



ALS IK ÉÉN DAG MINISTER WAS... 

17 OKTOBER   |   DAG VAN DE STRIJD TEGEN ARMOEDE 

Zeventien oktober stond deze keer in het teken van « Investeren in Mensen». De ac-

tiedag tegen armoede ging door in gemeenschapscentrum De Markten.  

Als Buurtwinkel konden wij onze info stand opzetten op de hoek van de Dansaert-

straat en de Graanmarkt. Samen met leden van de Change Anneessens groep spraken 

wij passanten en buurtbewoners aan en vroegen hen “Wat zou jij doen, als je één dag 

minister van huisvesting was?’. We kregen hierop vele antwoorden en dit zorgde voor 

een eerste contact om verder te praten over Huisvesting in de buurt.  

In de namiddag stonden er dialoogtafels op het programma. De Buurtwinkel, samen 

met ALARM en Studio Caricole, kozen voor een andere formule: een film. De voorstel-

ling van de Parti du Rêve de Logement ging op 17 oktober in première op groot 

scherm…We eindigden de dag met de nominaties van de slechtste armoedebestrij-

dingsmaatregel en, zonder ons al te veel te verrassen ging die “prijs” naar de verho-

ging van het Btw-tarief voor elektriciteit door regering-Michel! Tenslotte werden de 

vrijwilligers die meewerkten in het Maximiliaanpark nog in de bloemetjes gezet. 

 UITSTAP GENT  | MIAT & woonprojecten Samenlevingsopbouw Gent 



De eigenaar van de terreinen, de openbare woningmaatschappij De Brusselse Haard, heeft nu voorgesteld dat we 

deze inrichting kunnen laten staan tot dat de geplande werken aan de kant van de Zinnikstraat beginnen, na volgen-

de zomer. 

PROJECTEN IN DE KIJKER:  

BUILD YOUR OWN PARK 

In het weekend van 2,3 en 4 oktober hebben we samen met bewoners, Toestand vzw en de Brusselse hogeschool 

Odisee het terrein van de ‘4 caisses’ onder handen genomen. Jongeren bouwden een bank en een schommel van 

recupmateriaal terwijl anderen een semi-publieke stortplaats omvormden tot een klein parkje met bloemen, een 

grasmat en een paadje.  

DE “BRULBRIEF” 

In september namen de groepen ALARM, Studio Caricole en 

Change Anneessens de draad terug op met de brulbrief. 

Deze brief is een boodschap naar de leden van de Commis-

sie Huisvesting met verzuchtingen. Onze doelstelling; 

"gehoord worden”.  

In het najaar vonden drie voorbereidende vergaderingen 

plaats met de leden. Voorjaar 2016 zullen we aan de com-

missie een presentatie geven van onze verzuchtingen over 

het woonbeleid.  



De vereniging waar armen het woord nemen (VWAWN) van de Buurtwinkel koos in 

september voor een nieuwe naam: Change Anneessens. Onze missie is nog steeds 

hetzelfde: actie voeren en discussies organiseren over huisvesting te Brussel.  

Maar dit jaar proberen we de nadruk te leggen op de ‘verandering’; we zochten naar nieuwe leden in de buurt en   

kozen voor een nieuw elan. We bereidden met de groep, in verschillende stappen, een actie voor om één bepaalde 

maatregel in het woonbeleid af te dwingen. We willen zo een overwinning boeken en hopen op een (misschien kleine 

maar belangrijke) verandering in de buurt. Doorheen een parcours kwamen we op het thema van de rechten en 

plichten van de huurder/verhuurder uit. De actie wordt voorgesteld op het politiek café op 27 januari 2016 waar ook 

de Schepen van Huisvesting Ouriaghli aanwezig zal zijn.   

BINNENKORT: 

ACTIE HUISVESTING MET “CHANGE ANNEESSENS” 

 

DE BUURTWINKEL? DAT BENT U, DE WIJK, DE WERKERS,  

 MAAR OOK HET WELBEKENDE HUIS OP HET ANNEESSENSPLEIN n° 13.  
 

 Ons huis heeft dringend een aantal instandhoudings- en herstellingswerken nodig. 

Ook U kan uw steentje bijdragen!   

Giften voor de Buurtwinkel zijn fiscaal aftrekbaar vanaf € 40.  

U kan ons steunen op het rekeningnummer van het Netwerk tegen Armoede:  

BE95 6524 8038 0458. Met vermelding van De Buurtwinkel in de mededeling.  

Alle beetjes helpen; en we zijn jullie allemaal uiterst dankbaar voor! 

 

 HELP DE BUURTWINKEL MENSEN TE HELPEN 



BINNENKORT 

Woensdag 27 januari: derde POLITIEK CAFÉ HUISVESTING 

> Dynamische politieke discussieavond met o.a. de Schepen van Huisvesting Dhr. Ouriaghli 

> spoedig meer info over inhoud, plaats en uur! 

V.U./E.R.: Lief Vandevoort, Anneessensplein 13, 1000 Brussel 

Een uitgave van vzw DE BUURTWINKEL 

Anneessensplein 13, 1000 Brussel | Tel: 02/512.69.85  

Mail: vzw.buurtwinkel@gmail.com 

Web: buurtwinkel.wordpress.com 

www.facebook.com/buurtwinkel 

Met medewerking van: 

  
SADEK 

HULP 

AIDE 

KOFFIE 

CAFÉ 

DIALOOG 

DIALOGUE 

SPORT 

SPORT 

SAMEN 

ENSEMBLE 

ACTIE 

ACTION 

WONEN 

LOGEMENT 

KLEINE KLUSJES 

PETITS TRAVAUX 

Nog tot 29 januari: expo IMAGINER ANNEESSENS VERBEELDEN 

> Maandag - vrijdag 10 - 17u 

> asbl BRAVVO vzw—ATRIUM: Kazernestraat 37 

 

 

 

 

ONZE VASTE ACTIVITEITEN 

ONTHAAL + SOCIALE DIENST: elke dinsdag en donderdag van 9.30u tot 12.30u 

NEDERLANDS (CONVERSATIETAFELS): elke dinsdag en donderdag van 9.30u tot 12.30u 

KLUSDIENST SADEK + GRATIS UITLEENDIENST VOOR GEREEDSCHAP: op afspraak 

(0485/99.87.63) 

CHANGE ANNEESSENS: kijk op onze maandkalender voor de bijeenkomsten en sluit je 

bij ons aan! 

LOOPGROEP RUNNING FOR ALL: elke maandag om 9u45 en elke vrijdag om 18u45 

EDUCATIEVE UITSTAPPEN: kijk op onze maandkalender! 

OPBOUWWERKPROJECTEN i.s.m. SAMENLEVINGSOPBOUW BRUSSEL: kom langs voor meer 

info! 

  
SADEK 

Vrijdag 29 januari: UITSTAP > meer info op de maandkalender! 


