
Gemeentelijke projecten

Le Pav'

De vzw Les Pouces beheerd twee projecten voor buitenschoolse opvang voor kinderen van 6 tot 12 
jaar. Teneinde de ondersteuning van de jongeren bij hun leerplicht verder te zetten, hun creativiteit 
en hun sportieve waakzaamheid te begeleiden, door hen een open plaats in interactie met de wijk 
aan te bieden, zal de vzw vanaf half-november 2019 de schoolondersteuning uitbreiden naar de 12-
16  jarigen  toe.  Een  participatieve  dynamiek  tussen  de  jongeren  en  de  opvoeders  zal  eveneens 
bevoordeeld worden via het uitwerken van participatieve projecten.

Contact :
Passerstraat 12 - 1070 Anderlecht
0488/06.07.05 
Coord.lecompas@gmail.com

Lemmens en fête

Het  wijkcomité  Renaissance  Lemmens zal  de  organisatie  van  het  wijkfeest,  dat  ieder  jaar 
plaatsvindt in de maand mei op het Lemmensplein en in het Dauwpark,  kunnen blijven verzekeren. 
Dit  evenement  laat  toe  banden  te  smeden  en  de  cohesie  tussen  de  bewoners  van  de  wijk  te 
versterken en biedt daarbij de gelegenheid aan de verschillende Anderlechtse vzw's om bekendheid 
te verwerven.

Contact :
Dauwstraat 17 - 1070 Anderlecht
kaidihafid@gmail.com

La Récupe-papote

De vzw La Rosée gaat aan de wijk, vanaf januari 2020, een kringloopwinkel aanbieden wáár men 
voorwerpen en meubels zal kunnen vinden onder de vorm van een cadeauwinkel, in een gezellig 
kader. Dit project zal niet alleen toelaten om toegang te hebben tot goederen aan een symbolische 
prijs,  maar  eveneens  de  gelegenheid  bieden  om  in  een  gezellig  kader  tweedehandsartikelen, 
goederen voor hergebruik en transformatie uit te wisselen, met name via de creatie van een “repair 
café”.

Contact :
Dauwstraat 7 - 1070 Anderlecht
02/523.30.25
laroseessvp@hotmail.com

Blanchisserie sociale de la place Lemmens

De Huurdervereniging Anderlecht-Kuregem zal vanaf 2020 haar wasserij openen in de wijk. De 
wasserij, die zich op het Lemmensplein bevindt en die de was reinigt en plooit tegen een prijs die 
aangepast is aan het inkomen van de klanten, zal bijdragen om het comfort van de families van de 
wijk te verbeteren met daarbij een versterking van de animatie op het plein. Omdat de wasserij  
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functioneert als een structuur voor socio-professionele inschakeling zal ze toelaten twee stabiele 
jobs te creëren en een opleidingsplaats voor drie personen met het statuut « artikel 60 ». 

Contact :
Bergensesteenweg 213 - 1070 Anderlecht
02/520.21.29
info@ulac-huvak.be

Potager urbain coopératif et plus

De “Université Populaire d'Anderlecht” zal zich lanceren in de collectieve creatie van meerdere 
complementaire projecten voor herwaardering en vergroening van de wijk in een dynamiek van 
circulaire economie. Een coöperatieve moestuin zal gecreëerd worden op een dakterras van 100 m², 
begeleid met de creatie van een opleiding in stedelijke groenteteelt. Er zal in het bijzonder aandacht 
besteed worden aan de Robert  Pequeursquare via  een inrichting van de groene ruimte rond de 
elektriciteitskabine, alsook door het opstarten van een uniek evenement in de wijk, een ruilhandel 
markt op de square, beheerd door het wijkcomité en bestemd voor de bewoners van het Brussels  
gewest.

Contact :
Lambert Crickxstraat19 - 1070 Anderlecht
info@universitepopulairedanderlecht.be

Intergemeentelijke projecten

Collectmet XL

Cultureghem beheerd meerdere projecten op de site van de slachthuuizen, waaronder het project 
Collectmet, dat erin bestaat om de onverkochte voedingswaren van de markt van de slachthuizen te 
recupereren en ze uit te delen aan de personen die ze nodig hebben. De subsidie van het SVC zal 
aan de vzw toelaten om haar activiteit verder te kunnen zetten, maar eveneens om het concept uit te  
breiden  naar  de  gemeente  Sint-Jans-Molenbeek  en  de  stad  Brussel,  door  het  ontwikkelen  van 
duurzame partnerschappen met verschillende organisaties zoals sociale restaurants. Met dit nieuwe 
project  wordt  de  nadruk  gelegd  op  de  opleiding  en  de  sociale  cohesie  door  middel  van 
keukenworkshops wáár iedereen zal kunnen koken met het gerecupereerde fruit  en groenten en 
vervolgens zijn maaltijd kan delen op de gastentafel.

Contact :
Ropsy Chaudronstraat 24 - 1070 Anderlecht
02/556.11.79
info @ cultureghem.be 

Aux bermes, citoyens     !  

De centrale berm gelegen tussen de Poincarélaan en de Slachthuislaan, kan bekeken worden als een 
stedelijke  breuk,  een  weinig  aantrekkelijke  ruimte  voorbehouden  voor  het  parkeren.  In  de 
continuïteit  van  een  werk  uitgevoerd  door  Brussel  Mobiliteit  en  een  comité  van  bewoners 
ondersteund  door  de  vzw  Convivence om  de  berm  gezelliger  te  maken,  gaat  de  vzw  een 
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aanwezigheid en activiteiten verzekeren, teneinde zich deze ruimte opnieuw toe te eigen en banden 
te creëren tussen de verschillende mensen die er gebruik van maken. Verschillende activiteiten zoals 
wijkfeesten, lichtfeest, sportactiviteiten, workshops voor inrichting en andere zullen er plaatsvinden 
teneinde de levenskwaliteit te verhogen en hierdoor de burgerdynamiek te verstevigen.

Contact :
Zespenningenstraat 56 - 1000 Brussel
02/505.01.30 
dli.gpo@convivence.irisnet.be

Trait d'union

Het toekomstige park van de Ninoofsepoort zal weldra klaar zijn om de gebruikers te onthalen en, 
om bij te dragen aan het succes van deze nieuwe groene ruimte, zal de vzw Anneessens 25 er een 
waaier aan activiteiten ontwikkelen die bestemd zijn om een band te scheppen tussen de personen 
en  gezellige  momenten  te  creëren  .  Zodoende kunnen we van september  tot  mei  genieten  van 
sportactiviteiten, intergenerationele uitstappen en sensibiliseringssessies voor recyclage en netheid 
via het straattheater vergezeld door de « grote schoonmaak » dagen. De « Zondagen met het gezin » 
zullen  eveneens  op  de  afspraak  zijn  met  samenwerkingsspelletjes,  improvisatiespelletjes  en 
artistieke activiteiten, alsook een feest elk 1ste weekend van september.

Contact :
Nancystraat 37 - 1000 Brussel
0483/04.66.31 
anneessens25@hotmail.be
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