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Wensen van de buurt voor de buurt

2012
toekomst krijgen,
qua werk, huisvesting en veiligheid. Een propere
buurt. En voldoende eten voor iedereen. (Naïma). Vrede op aarde en een goede gezondheid (Hawaou) .Voor
iedereen geluk met het werk en de gezondheid (Khalid).
Meer luchtigheid in het dagelijks leven en de dingen serener bekijken (Sara). De vuilnisbakken niet meer op
Zorgen dat onze kinderen een goede

straat gooien, geen ruzies meer en dat iedereen mekaar

graag ziet (Hacer). Dat er geen daklozen meer zouden zijn en dat iedereen een eigen woning heeft
(Ceana). Propere straten voor heel de buurt (Jani). Dat
onze kinderen zonder gevaar op straat kunnen spelen.
(Dona). Mekaar met de glimlach ontmoeten. En een jaar
van solidariteit (Eric). Meer solidariteit zoals vroeger ‘in den ouwe tijd’, vriendschap tussen de mensen
gelijk van welke afkomst ze zijn én een goede gezondheid (Jacqueline). Een goede woning en een goede
gezondheid voor iedereen in héél de wereld (Melek).

Nieuwe plannen voor de buurt
‘as Voltaire-St.Maria-kanaal’
beschikbaar in Buurthuis Bonnevie
open alle weekdagen
van 9:00 tot 17:00 uur

In dit nummer
Nieuwjaarswensen………………...………………………………………..
Werelddag van verzet tegen de armoede ………………………...
BeVerontwaardigden……………………......…………………………….
De families van Espoir delen hun ervaringen……...…………….
Klimplantactie / CLT 3 dec 2011………………..…………………...
Bonne vie op de 89……………...………………………………………...

1

1
2/3
3
4
5
6/7

17 OKTOBER 2011

Werelddag
van verzet tegen de armoede
Ieder jaar gaan er op 17 oktober overal ter wereld stemmen op om NEEN te zeggen tegen de armoede. Dit jaar
was de dag gewijd aan de kinderen die in armoede leven.
Om dit thema te illustreren, schreven de leden van
ALARM (inwoners van Molenbeek die zich inzetten voor
het recht op wonen voor iedereen) brieven aan hun kinderen, waarin ze vertellen wat ze voor hen dromen en

hopen. De brieven werden gebundeld en uitgedeeld aan
het publiek dat zich op 16 oktober op het SintKatelijneplein had verzameld.
Hebt ook u mooie dromen voor uw kinderen? Aarzel dan
niet om langs te komen bij Buurthuis Bonnevie om ze
ons toe te vertrouwen.

Foto’s: Rebecca LEE
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EEN DAG EERDER...

Uit de brieven...

Verontwaardigden

“

“

“

“

...Nu ik zelf kinderen heb, 3 jongens en 1 meisje,
zie ik dat het niet hetzelfde is om met 3 of 4
dezelfde kamer te delen. Het is iets wat ze niet
aanvaarden. We lijden onder het gebrek aan
ruimte...

...De aangeboden oplossing van langer op
school te blijven, de apparatuur te gebruiken of
de beperkte apparaten te gebruiken in de
openbare bibliotheek, is steeds beperkt door de
sluitingsuren...

...Inderdaad, ons leven wordt herleid tot het
meest essentiële. Vermits we met een kroostrijk
gezin afhangen van het OCMW, is het natuurlijk
ondenkbaar dat we een woning naar onze
smaak zouden vinden...

...Het was luguber en bouwvallig. Er dreigde COvergiftiging en er waren gaslekken, er waren ook
muizen en vochtigheidsproblemen, zodat we
ziek werken. Toen ik zwanger was van jou,
Abdoula, was ik zo bang van de muizen dat ik ‘s
nachts niet meer alleen naar het toilet durfde…

Een dag eerder kwamen 6000 verontwaardigden of
acampados samen in de Brusselse straten. Wie zijn ze?
Misschien hoorde u van de beweging op televisie of misschien ontmoette u ze aan de rand van het park rond de
basiliek van Koekelberg? Jong en minder jong, een beetje buiten het alledaagse? Soms verkleden ze zich als
clown, soms spelen ze muziek, maar vaak gaan ze ergens in een grote cirkel zitten om te discussiëren. Ze
noemen het de agora-vergaderingen, naar de agora uit
het oude Griekenland. In een ver verleden kwam het volk
er samen op openbare pleinen om te discussiëren en om
te beslissen wat er met de stad moest gebeuren.

”

Stéphane Hessel, een oude verzetsstrijder van over de
90, lanceerde de slogan ‘Verontwaardig u’ en oogstte
daarmee onmiddellijk succes bij de jonge Spanjaarden
die het slachtoffer waren van de crisis. Ze kwamen samen op pleinen en discussieerden er met de voorbijgangers over hun verontwaardiging voor wat de banken wereldwijd hadden aangericht. Op 15 oktober stroomden de
verontwaardigden toe in Brussel. Ze waren te voet uit
Spanje en andere Europese landen vertrokken. Sommigen onder hen hadden er 2000 km opzitten. Ze wilden
de Europese instellingen duidelijk maken dat ze verontwaardigd waren over de huidige economische politiek die
de sociale onrechtvaardigheid en de armoede alleen
maar groter maakt.

”

‘Het is niet zozeer door druk uit te oefenen op de politieke beleidsmakers dat er iets zal veranderen, maar eerder
door de manier waarop mensen samenleven. De andere
betere wereld begint niet morgen, na een hypothetisch
groot feest, maar wel hier en nu, overal waar men alternatieven ontwikkelt voor meer autonomie. Het is geen
revolutie maar een doorlopend proces,’ zegt de socioloog
Jeoffrey Pleyers, in het magazine Imagine van nov/dec
2011. Hierin past perfect het project Community Land
Trust dat momenteel door buurthuis Bonnevie en een
aantal andere verenigingen wordt uitgebouwd.

”

De Brusselse verontwaardigden zijn nog steeds actief. Ze
hebben evenveel redenen om verontwaardigd te zijn, als
dat er verschillen kunnen zijn tussen henzelf.

”

Oordeel dus niet op basis van hun ‘look’ of ga niet verder op wat er op televisie gezegd wordt. Ga liever met
hen discussiëren.
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MINDER ENERGIE VERBRUIKEN

De families van Espoir
delen hun ervaringen
zijn tussen de kamers, het apparaat dat voor de verversing en de verwarming van de lucht in het huis zorgt,
moet onderhouden worden… Dankzij hun persoonlijke
ervaringen hebben de ambassadeurs een kennis opgebouwd die ze nu aan nieuwe bewoners van andere passiefwoningen doorgeven. Zo ontmoetten ze de acht bewoners van de passiefwoningen in de J. Dubrucqlaan nr
224 en die van het lage-energiegebouw in de J. Dubrucqlaan nr 96.
Tijdens het eerste atelier werd er van gedachten gewisseld over de manier waarop een passiefwoning werkt,
over de constructie ervan en de verschillen met andere
woningen. Tijdens het tweede atelier legden de ambassadeurs uit welke kleine handelingen mogen of niet mogen
om zoveel mogelijk energie te besparen en het niet te
koud of niet te warm te hebben in hun woning. Tijdens
het derde atelier zullen ze het hebben over wat ze zouden kunnen doen om de energiefactuur nog meer te
drukken.

De ambassadeurs in het salon van de passiefwoning (Tour en
Taxi): in gesprek met de leverancier van hun apparatuur. Ze
blijven verder leren om hun kennis door te geven.

Al verscheidene maanden doen de Ambassadeurs van de
passiefwoningen, met een rugzak vol ervaringen en als
echte bedevaarders, de ronde van de sociale passiefwoningen van Molenbeek.

We hopen dat deze uitwisseling van ervaring de nieuwe
bewoners van passiefwoningen in staat zal stellen om
volop van hun nieuwe woning te genieten.

Een passiefwoning is een woning die gemiddeld tien keer
minder energie verbruikt dan een traditionele woning,
omdat ze geen verwarming nodig heeft om aangenaam
warm te zijn. Moustapha Mechbal, Léonie Pindi, Joséphine Mukabucyana en Lahoussine Fadel leven sinds een
jaar in een passiefwoning die hen tot 50 euro op hun
maandelijkse rekening van gas en elektriciteit bespaart.
Een passiefwoning vraagt kleine aanpassingen in het
dagelijks leven: ramen en deuren mogen niet open gezet
worden als het koud is, er moet voldoende luchtcirculatie
Het is belangrijk om te begrijpen hoe je passiefwoning
werkt om ze goed te kunnen onderhouden.
(Joséphine Mukabucyana)
In een passiefwoning leven is niet ingewikkelder, maar
wel anders en je moet je aanpassen.
(Léonie Pindi)
Het is niet omdat je in een passiefwoning woont, dat je
niet meer op je verbruik moet letten.
(Moustapha Mechbal)
De uitleg die we geven komt uit ons dagelijks leven.
(Lahoussine Fadel)
Bâtiment passif, avenue J. Dubrucq 224, à Molenbeek
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3 DECEMBER 2011

Klimplantactie

Community Land Trust

Begin november 2011 waren volgende straten aan de
beurt binnen het klimplantenproject van het wijkcontract
Werkhuizen-Mommaerts: A. Lavallée straat, Hoveniersstraat. Deze straten werden dit jaar heraangelegd en op
het einde van de werken werden de klimplantgaten aangemaakt door de dienst openbare werken van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek.
Buurthuis Bonnevie ging langs bij de bewoners die een
klimplantgat hadden aangevraagd en we stelden hen
voor om een klimplant aan te kopen die inheems is en
weinig onderhoud vraagt. De klusjesdienst plaatste gratis
een klimhulp op de gevel.
Op zaterdag 3 december kwamen meer dan 150 Brusselaars samen om na te denken over de oprichting van een
Community Land Trust. Dat is een organisatie die betaalbare woningen verkoopt aan gezinnen met een laag inkomen. De woningen worden gebouwd op grond die eigendom wordt van de gemeenschap. De bijeenkomst van
zaterdag is een belangrijke nieuwe stap naar de oprichting van zo’n organisatie in Brussel.
Meer informatie vind je op de website van het Platform
Community Land Trust Brussel:
http://communitylandtrust.wordpress.com
Je kan ook naar Buurthuis Bonnevie bellen voor meer
inlichtingen: 02/410 76 31. Vraag naar Aurelia of Geert

Vocht in huis

Samen lossen we het op
Dinsdag 7 februari 2012
van 9:00 tot 11:30 of van
13:00 tot 15:00

GRATIS
Foyer vzw
Werkhuizenstraat 25
Molenbeek
Vier op een rij in de A. LaValléestraat

vzw Buurthuis Bonnevie - Maison de Quartier Bonnevie
Bonneviestraat 40, 1080 Molenbeek
T: 02 410 76 31
F: 02 411 80 33
e-mail: bonnevie@bonnevie40.be
http://www.bonnevie40.be
ALGEMENE OPENINGSUREN
9-12 uur en 13 -17 uur
HUISVESTINGSPERMANENTIE
- op afspraak: elke dinsdag van 14 tot

17 en elke donderdag van 9 tot 13 uur
- informatie over uw rechten en plichten
als huurder

- op dinsdag van 10 tot 11:30 uur
- een moment om buren te leren
kennen

RENOVATIEADVIES
- op afspraak (maandagnamiddag)
- advies over het renoveren van uw woning, hulp bij het aanvragen van premies
(renovatie, gevelreiniging, energie)

UITLEENDIENST
- op afspraak: 0487 67 72 03
- uitlenen van materiaal en technisch
advies aan bewoners die zelf verbouwingen doen in hun woning
- informatiefolder bij onthaal buurthuis

BUURTONTBIJTEN
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Bonne vie
op de 89
Op initiatief van Objectief vzw (Beweging voor
gelijke rechten) en samen met enkele enthousiaste partnerorganisaties (Buurthuis Bonnevie, gemeente Molenbeek, Cles, Kicot, Jes,
BIM, preventiedienst
MIVB) werd op 29 oktober een groots feest in
het Bonneviepark georganiseerd.
Bedoeling was te werken aan een positieve
dynamiek tussen jongeren en wijkbewoners
enerzijds, en chauffeurs
van de MIVB anderzijds.
Dit alles kadert in het
verbeteren van de sfeer
op het openbaar vervoer.
Onder een stralende zon
ging er een voetbalwedstrijd door met kinderen
en jongeren uit de buurt
én buschauffeurs van de
MIVB. De bus 89 die
aan het Bonneviepark
passeert werd feestelijk
verwelkomd met koffie
en koekjes aangeboden
door enkele bewoners en
begeleid door een accordeonist. Ondertussen
werden er bakken zo
hoog mogelijk gestapeld, kinderen aan de
lopende band geschminkt, en werden er
prachtige schilderwerken gemaakt samen met
een kunstenaar. Een
Algerijnse en Turkse
bewoonster zorgden
voor een heerlijke chorba en linzensoep.
Een initiatief met een
positieve boodschap,
zeker voor herhaling
vatbaar!
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Bonne vie
sur le 89
A l'initiative de l'asbl
Objectif (mouvement
pour l'égalité des
droits), et en collaboration avec plusieurs organisations enthousiastes (La Maison de
Quartier Bonnevie, la
commune de Molenbeek
-Saint-Jean, la Cles, Kicot, Jes, l'IBGE et le service de prévention de la
STIB) une grande fête a
été organisée le 29 octobre au Parc Bonnevie.
L'objectif était de favoriser une dynamique positive entre les jeunes et
les habitants du quartier
d'une part et les chauffeurs de la STIB d'autre
part, et aussi d'améliorer l'ambiance dans les
transports publics.
C'est sous un soleil
rayonnant qu'on a pu
assister à un match de
football opposant des
enfants et des jeunes du
quartier à une équipe de
chauffeurs de bus de la
STIB. Durant plusieurs
heures, le bus 89 qui
passe le long du parc
Bonnevie, a reçu un
accueil festif au son de
l'accordéon; des habitants ont offert des biscuits et du café aux conducteurs de bus. Dans le
parc, il y eut un concours pour celui qui
monterait sur la plus
haute tour de casiers de
bouteilles de spa, les enfants ont pu se faire maquiller, et on a pu réaliser de magnifiques tableaux avec l'aide d'un
artiste peintre. Deux
habitantes, une algérienne et une turque
avaient préparé une
délicieuse chorba et une
soupe aux lentilles.
Cette fête fut très positive, et c'est sûr, on en
refera une l'an prochain.
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