Gemeentelijke projecten
Recup je wijk
Micromarché, gelegen op de site van Recy-K, is een vzw die functioneert als een platform voor 12
organisaties met als centrale as de circulaire economie. De vzw zal vanaf september 2019 een
project opstarten voor de herinrichting van een perceel gelegen aan de Fernand Demetskaai, dat
bekend staat voor sluikstorten. Naar aanleiding van een intensieve analyse zullen er 10
participatieve workshops, die gericht zijn op het hergebruik en de behandeling van afval,
georganiseerd worden gedurende een jaar. De transformatie van deze ruimte zal zichtbaar zijn via
een herinrichting die op een duurzame manier ontwikkeld wordt (pedagogische panelen, stedelijk
meubilair, vuilnisbakken om te sorteren, artistieke installaties...) alsook de organisatie van
verschillende activiteiten, teneinde een permanente plaats voor ontmoetingen en opleidingen met
betrekking tot de duurzame ontwikkeling en het afvalbeheer te verkrijgen.
Contact :
Fernand Demetskaai 55 - 1070 Anderlecht
0486/28.07.94
ben@micromarche.com

DR3E
Met haar nieuwe project, wil de CDR Construction de werkloosheidsgraad aanpakken die
aanzienlijk is in de zone en perspectieven bieden aan de jongeren van de wijk door, vanaf oktober
2019, een opleidingsparcours voor te stellen dat als doel heeft tewerkstelling te creëren in de
bouwsector, wat beantwoordt aan de noden voor de ontwikkeling van de sector te Brussel.
Anderzijds, tijdens de periodes van de schoolvakantie, zal de CDR Construction haar atelier
openstellen voor bewoners van de perimeter en lokale verenigingen, teneinde hen toe te laten om
kleine werken uit te voeren op bouwelementen, maar ook verschillende beroepen in de bouwsector
te laten ontdekken aan jongeren die tussen de 8 en 14 jaar oud zijn.
Contact :
François Malherbelaan 42 - 1070 Anderlecht
02/528.88.88
info@cdr-brc.be

En route pour baliser ton quartier
De actieve identificatie van de bevolking met hun leefwijk is een uitdaging voor het werk dat door
COOP gerealiseerd wordt. In het kader van dit project, dat start in september 2019, zal een
programma van 10 dagen voorgesteld worden aan 10 groepen van 15 personen. Dit programma
omvat ontdekkingsworkshops die gericht zijn op 10 thema's binnen de perimeter (migratie, sociale
rechten, coöperatieven, stedelijke ecosystemen...). Deze workshops zullen de creatie van
merktekens toelaten die op het grondgebied geplaatst worden om 3 geleide wandelingen te creëren
die gelinkt zijn aan de onderzochte thema's. Een feestelijke en gezellige ontmoeting zal
georganiseerd worden teneinde de 3 stedelijke wandelingen in te huldigen.
Contact :
Fernand Demetskaai 23 - 1070 Anderlecht

02/899.93.00
info@coop.brussels

Open Atelier Ouvert
In het kader van dit project gericht op de circulaire economie, zal de vzw Elastik zijn studio
openstellen voor de jongeren van het lager onderwijs teneinde hen voor te bereiden op het gebruik
van werktuigen, op het werk met basismetalen, op het smeden, op het herstellen van fietsen, op het
hergebruik van textiel... Er zullen voorbereidende lessen gegeven worden aan de jongeren van het
secundair teneinde hun persoonlijke, sociale en professionele bekwaamheden te ontwikkelen. Er zal
eveneens een heroriënteringstraject aangeboden worden aan werkzoekenden. Ten slotte zullen er
workshops voor herstelling en creatie georganiseerd worden ten voordele van de bewoners van de
wijk.
Contact :
Fernand Demetskaai 55 - 1070 Anderlecht
vzwelastik@gmail.com

Intergemeentelijke projecten
Part-âges
De aanpak van het project dat beheerd wordt door de vzw Safa bestaat erin om de jongeren van de
vzw in contact te brengen met groepen van bejaarden, waarmee ze zeer weinig interactie hebben in
hun dagelijks leven. Deze intergenerationele toenadering wil de burgerparticipatie valoriseren, de
vooroordelen verminderen en de ontwikkeling van een open en solidaire maatschappij bevoordelen.
Het initiatief zal geconcretiseerd worden door de uitwerking van workshops (kunst,
verscheidenheid, welzijn, wereldkeuken...) en de organisatie van evenementen (vieruurtje met
Kerst, verjaardagsfeest...) in een rusthuis gelegen te Sint-Jans-Molernbeek. De rusthuisbewoners
zullen dus, vanaf september 2019, kunnen genieten van ontmoetingsmomenten met de jongeren van
de vzw.
Contact :
R. Vander Bruggenlaan 61 - 1070 Anderlecht
02/527.27.05
safa@skynet.be

Schrijnwerkers in wording
De vzw FIX heeft 20 jaar ervaring met sociale economie en geeft opleidingen voor beroepen in de
bouwsector. Vanaf januari 2020 zullen laaggeschoolde werkzoekenden kunnen genieten van een
opleiding als schrijnwerker die, en dat is de nieuwigheid van dit programma, kwalificerend zal zijn.
Tijdens de opleiding, en teneinde een praktische ervaring op te doen, zullen de lerenden eveneens
op de werf opgeleid worden tijdens de renovatie van scholen binnen de perimeter en infrastructuren
voor jongeren. Op het einde van de opleiding zullen de lerenden over een getuigschrift en over een
ervaring op het terrein beschikken en zullen ze kunnen genieten van een begeleiding in hun
zoektocht naar werk.
Contact :
Sylvain Denayerstraat, 51 - 1070 Anderlecht
02/523.66.75

info@fixbrussel.be

Econo-ouest
Op basis van de vaststelling van de slechte kwaliteit van de bestaande gebouwen, gaat de vzw La
Rue een globaal werk realiseren bij de energie-intensieve constructies van het private
woningenpark van de gemeenten Sint-Jans-Molenbeek en Anderlecht. In samenwerking met een
organisatie voor professionele inschakeling zullen isolatiewerken, binnenrenovaties of kleine
werken die energiebesparend zijn gerealiseerd worden in de geselecteerde woningen. Er zal
eveneens de nadruk gelegd worden op de renovatie van aangetaste gevels binnen de perimeter
« Weststation ».
Contact :
Ransfortstraat 61 - 1080 Sint-Jans-Molenbeek
02/410.33.03

info@larueasbl.be

Outside street soccer academy
De vzw Sport2Be wil de inschakeling vergemakkelijken van kansarme jongeren via de sport. De
coaches zullen tweewekelijkse sportsessies begeleiden die gratis en gemengd zijn. Een uurrooster
zal uitsluitend voorbehouden worden voor de vrouwen om hen kennis te laten maken met het
beoefenen van streetsoccer. Er zullen overigens demonstraties georganiseerd worden in de scholen
van de gemeenten Sint-Jans-Molenbeek en Anderlecht. Er zullen eveneens intergemeentelijke
competities overwogen worden. Hierdoor zullen de jongeren gesensibiliseerd worden voor hun
professionele toekomst via een individuele begeleiding uitgevoerd door een verantwoordelijke voor
de inschakeling. Er zullen eveneens bezoeken aan ondernemingen en opleidingsorganen
georganiseerd worden teneinde hen de activiteiten, de beroepen en de werking van de
ondernemingen te laten ontdekken en de jongeren voor te bereiden op sollicitatiegesprekken.
Contact :
Tervurenlaan 189 - 1150 Sint-Pieters-Woluwe
tanguy@sport2be.org

