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2 december 2022 
Persbericht 

Anderlecht versterkt 
Winterplan 

 

Op initiatief van schepen van Sociale Zaken Fabienne Miroir, met de steun van burgemeester van 

Anderlecht Fabrice Cumps en het schepencollege, is het Winterplan van de gemeente Anderlecht 

op 1 december van start gegaan. Dit loopt tot 31 maart.  

 

De Cafets van de gemeente Anderlecht bieden het hele jaar door (van maandag tot vrijdag) elke middag 

een maaltijd tegen een symbolische prijs aan. Geconfronteerd met de energiecrisis en de economische 

moeilijkheden die deze heeft veroorzaakt, heeft de gemeente op initiatief van schepen Fabienne Miroir 

besloten om haar dienstverlening tijdens de winter te versterken. 

 

Van 1 december tot 31 maart mogen mensen die er nood aan hebben zich komen opwarmen in één van 

de vier gemeentelijke Cafets, waar ze tegelijkertijd kunnen genieten van een warm drankje. De Cafets zijn 

open van maandag tot vrijdag, van 8u tot 16u. Het gaat om Cafet Peterbos (Peterbospark blok 14), Cafet 

Duivenmelkers (Duivenmelkersstraat, in het paviljoen van het park), Cafet Forestier (Demosthenesstraat 

40, toegang via het park) en Cafet Wayez (Bergensesteenweg 593). 

 

Elk Cafet beschikt over een aantal gezelschapsspelen en een leeshoek, bovendien wordt de krant er 

dagelijks bezorgd. De Cafets bieden mensen vooral de mogelijkheid om uit hun sociaal isolement te komen 

en een gesprek aan te knopen met hun medeburgers rond een kopje koffie of een soepje. 

 

"Deze Caféts zijn in eerste instantie een plek om zich op te warmen, maar we wilden ze ook gezellig 

maken: om mensen uit hun sociaal isolement te halen, is het belangrijk om hen een warme en gezellige 

plaats aan te bieden, waar ze een praatje kunnen slaan met onze medewerkers", legt Fabienne Miroir, 

schepen van Sociale Zaken, uit. 
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Daarnaast blijft de dienst Phone Contact beschikbaar voor mensen die ondersteuning nodig hebben 

(geïsoleerde personen en/of ouderen en/of personen met een handicap). Deze dienst houdt contact met 

deze mensen, om er zeker van te zijn dat het goed met ze gaat, door hen regelmatig op te bellen. Om in 

de telefoonlijst van Phone Contact te worden opgenomen, moeten mensen zich registreren. Registratie 

kan ook door een derde partij gebeuren. 

 

"In deze economisch moeilijke tijden is het belangrijk voor ons om geen enkele van onze medeburgers 

aan de kant te laten staan, we willen dat ze weten dat we er zijn om hen te helpen indien nodig, daar 

dienen de gemeentediensten net voor, je moet niet aarzelen om hen op te bellen”, voegt Fabrice Cumps, 

burgemeester van Anderlecht, er nog aan toe.  

 

Meer info: Dienst Sociale Zaken - 02 558 08 43 (maandag – vrijdag, 8u30 -15u30) - 

social@anderlecht.brussels 

 
 
 
 
 


