20 oktober 2021
Persbericht

Anderlecht steunt
gemeente Trooz en
stuurt prefab
klaslokalen op
Op initiatief van Fabrice Cumps, burgemeester van Anderlecht, en met de steun van het voltallige
schepencollege, wenst de gemeente Anderlecht haar steun en solidariteit te betuigen aan de
gemeente Trooz door hen geprefabriceerde klaslokalen van Anderlechtse scholen op te sturen.
Op 14 juli werd de gemeente Trooz, in de provincie Luik, hevig getroffen door overstromingen. Voor de
slachtoffers en de hele gemeente is de wederopbouw en de draad van het normale leven weer oppakken
een langdurig proces. Veel gebieden zijn namelijk nog steeds onbewoonbaar.
Na de grote mobilisatie van de Anderlechtenaren deze zomer, blijft het gemeentebestuur van Anderlecht
zich inspannen voor de getroffen gebieden. In samenwerking met BPC, een algemene aannemer en al
150 jaar een belangrijke speler in de bouwsector in Brussel en Wallonië, de Louis De Waele bedrijven en
met de steun van het voltallige schepencollege, zullen 21 containers naar de gemeente Trooz worden
gestuurd om ze opnieuw in te richten als tijdelijke lokalen.
Op die manier krijgen deze containers, die vroeger dienst deden als prefab klaslokalen in de scholen Les
Reinettes en Les Étangs, een tweede leven dankzij de solidariteit van onze gemeente. Aangezien beide
scholen in Anderlecht gerenoveerd worden, was het voor de gemeente belangrijk om voor een circulaire
economie te kiezen door deze containers aan te bieden aan andere mensen in nood. In plaats van te
worden vernietigd, zullen deze 21 containers uit elkaar worden gehaald, per vrachtwagen worden vervoerd
en in de gemeente Trooz terug in elkaar worden gezet. Deze operatie vindt plaats tussen 18 en 20 oktober.
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