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7 december 2022 
 
PERSBERICHT 

Anderlecht wint 1e 
prijs op de Platforma 
Awards! 

 

De gemeente Anderlecht heeft zojuist de 1e prijs gewonnen op de Platforma Awards in Grenoble. 

Deze prijs beloont een stad, regio of provincie van de Europese Unie voor haar samenwerking met 

een gemeente in een ontwikkelingsland. Anderlecht werd beloond voor zijn samenwerking met de 

gemeente Marsassoum in Senegal. Dit partnerschap werd opgericht op initiatief van schepen van 

Internationale Betrekkingen Julien Milquet, met de steun van burgemeester van Anderlecht Fabrice 

Cumps en het schepencollege.  

 

Dit partnerschap bestaat sinds 2017 en werd gecreëerd in samenwerking met de lokale autoriteiten van 

Marsassoum. Het doel is de autonomie van deze gemeente op verschillende gebieden te ondersteunen. 

Het bijzondere van het project is dat de hele bevolking van Marsassoum erbij betrokken is, van vissers tot 

boeren, vrouwen, personen met een handicap en jongeren, om er maar een paar te noemen. 

 

In samenwerking met de plaatselijke autoriteiten worden verschillende middelen ingezet om de burgers 

van Marsassoum te begeleiden naar autonomie: er werden bijvoorbeeld microkredieten aangeboden om 

lokale projecten te realiseren; projecten die de dienst Internationale Betrekkingen van de gemeente 

Anderlecht gedurende twee jaar ondersteunt. Er werd ook een project voor tewerkstelling en professionele 

vorming opgezet, evenals projecten om lokale producten te promoten. 

 

“Dit project ligt ons na aan het hart en deze prijs is een geweldige beloning voor het werk dat de gemeen-

telijke teams hebben verricht. Met deze prijs krijgen we een budget van 20.000 euro om een promotievideo 

van het project te maken, waarmee we andere gemeenten kunnen sensibiliseren en inspireren. De ge-
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meente Anderlecht kan zich nu een expert op het gebied noemen en zal andere steden en andere pro-

jecten kunnen adviseren", aldus Julien Milquet, schepen voor Internationale Betrekkingen. 

 

"Solidariteit is een waarde die we in Anderlecht hoog in het vaandel dragen en die we in veel van onze 

projecten opnemen. De samenwerking met Marsassoum is al verlengd voor de komende vijf jaar," voegt 

Fabrice Cumps, burgemeester van Anderlecht, eraan toe. 

 

 
Vertegenwoordigers van Marsassoum en Julien Milquet – schepen Internationale Betrekkingen en Anaïs Marie - projectleider van 

de dienst Internationale Betrekkingen. Foto: Jean-Sébastien FAURE 

 

 


