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Inauguratie sociale
wasserette Anderlecht
Op 28 april opent Wasl’And, de nieuwe sociale wasserette van Anderlecht zijn welriekende
deuren! De wasserette wordt geïnaugureerd in het bijzijn van burgemeester van
Anderlecht Fabrice Cumps, voorzitter van het OCMW van Anderlecht Mustapha Akouz en
Minister-President van het Brussels Gewest, Rudi Vervoort. Wasl’And is het resultaat van
een samenwerking tussen het OCMW, de gemeente Anderlecht, « Régie des quartiers »,
en het Brussels Gewest. In een atelier van het COOP-gebouw zal "Wasl'And" de
werkkleding en het linnengoed van openbare en semi-openbare gemeentelijke instellingen
verwerken, waaronder het woonzorgcentrum J. Vanhellemont,

De behandeling van linnengoed in Anderlecht maakt het mogelijk om zowel de ecologische
voetafdruk van de behandeling van het linnengoed van de instellingen te verminderen als
laaggeschoold personeel op te leiden. In 2022 zullen vier personen met een integratiebaan
(vroeger artikel 60) via sociaal-professionele reïntegratiecontracten worden tewerkgesteld en in
2023 maximaal tien personen. Bovendien werd er een netwerk op het gebied van
textielverwerking opgezet om stagiairs na hun opleiding in contact te brengen met potentiële
werkgevers.

"Dit project ligt me na aan het hart. Het stelt ons in staat kwetsbare personen te reïntegreren in
de arbeidsmarkt, hen een springplank of een tweede kans te geven en een oplossing te bieden
voor de behandeling en reiniging van linnengoed en werkkleding. Ik heb dit project van bij het
begin gesteund, en ik ben blij dat het er komt," aldus Fabrice Cumps, burgemeester van
Anderlecht.
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"Er is veel tijd en energie in dit project gestoken", zegt Mustapha Akouz, voorzitter van het OCMW.
"Deze inauguratie is niet alleen de eindmeet van het project, maar ook het begin van de activiteit,
die ons in staat zal stellen een echt opleidingstraject aan te bieden aan laaggeschoolden die ver
van de arbeidsmarkt staan.”

Praktische informatie:
15.30 uur: Vrij bezoek aan het atelier op het gelijkvloers van COOP (Fernand Desmetskaai 23,
1070 Anderlecht)
16.00 uur: Toespraak door de heer Fabrice Cumps, burgemeester van Anderlecht, en de heer
Rudi Vervoort, minister-president van het Brussels Gewest, gevolgd door een drink op de 5e
verdieping van COOP.
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