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PERSBERICHT

Anderlecht krijgt een Huis van de Reiziger

Het Huis van de Reiziger gaat vanaf maandag 2 juli  open op initiatief van schepen-voorzitter  

bevoegd voor de Wijkenregie Mustapha Akouz en schepen van Internationale Solidariteit Sofia 

Bennani,  met  de  steun  van  Anderlechts  burgemeester  Eric  Tomas  en  het  voltallige 

schepencollege en in aanwezigheid van mevrouw Céline Frémault, minister van Sociale Actie in 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en van de heer Rachid Madrane, minister van Promotie van 

Brussel en Jeugdzorg in de federatie Wallonië-Brussel.

Dit unieke huis in Brussel, waar onthaal en gezelligheid centraal staan, moet ontmoetingen tussen 

verschillende culturen promoten. Er is ook ruimte voor  sociale permanentie voor nieuwkomers 

en een socioculturele ruimte voor tentoonstellingen of workshops rond internationale solidariteit.

Dit Huis betekent de concretisering van een vraag die voortkwam uit de rondetafelgesprekken met 

burgers in de herfst van 2017, die ging over het thema “Welke plaats is er weggelegd voor de 

“nieuwe Anderlechtenaren?”.

Het Huis van de Reiziger is een onthaalruimte:

• waar men elkaar in een gezellige omgeving kan ontmoeten;

• waar banden tussen mensen van hier en elders ontstaan;

• waar internationale solidariteit gepromoot wordt.
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Nieuwkomers  worden  er  onthaald  en  krijgen  vormingen,  workshops  en  sensibilisering 

aangeboden. De schepen van Internationale Solidariteit  liet het volgende optekenen: “ook alle  

andere inwoners  van de gemeente zijn  welkom op de gezellige workshops.  Het  is  namelijk  de  

bedoeling om andere culturen te leren kennen.”

Om  permanentie  te  verzekeren  en  de  plaats  te  doen  leven,  wordt  er  samengewerkt  met 

verenigingen op het terrein,  zoals Refugees are not alone, La cité des Ecrits, La Petite Maison, 

Seingalt,  Les  Ateliers  pARTage,  JAVVA,  SCI,  Baytna,  SINGA,  Tierra  Brasil,  Art  Migratoire,  SAFA,  

l'Institut  de la  Vie,  VIA,  de  Anderlechtse  Preventiedienst,  de Christelijke Mutualiteit,  Buurthuis 

Scheut, Amnesty International,...

 

Een  deel  van  de  ruimte  wordt  gebruikt  voor  sociale  permanentie  voor  nieuwkomers 

(vreemdelingenrecht,  permanenties  nationaliteit,  administratieve  hulp,  psychologische  hulp, 

bemiddeling,...) en lessen Frans, terwijl een ander deel als socioculturele ruimte wordt gebruikt  

voor  workshops,  tentoonstellingen,  lezingen,  filmvertoningen  en  debatten  rond  de  noord-

zuidsolidariteit.

Verder zijn er ook theaterworkshops, vormingen vrijwilligerswerk en schrijf- en schilderworkshops.

Afspraak in

Het Huis van de Reiziger

Scheutlaan 145

1070 Anderlecht

Bereikbaar met metro Jacques Brel / bus 89 MIVB

Voor meer informatie kunt u terecht bij
Matthias Baert, persattaché van de gemeente Anderlecht

 Via 02 558 09 91
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