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Aangenaam wonen in een nette wijk
In buurthuis Bonnevie hing er een affiche ‘Want het kan anders in mijn buurt’
van het Alain de Pauw Fonds. Ze lanceerden een oproep voor mannen of vrouwen
met een sociaal engagement, die in 2012 een project rond natuur, milieu en respect voor de leefomgeving willen opzetten om het leven in hun Brusselse Buurt te
verbeteren: een project rond het herwaarderen of in gebruik nemen van groene
ruimtes in de stad, het aanleggen van openbare stadstuintjes, een educatief project rond milieu, natuur, afval, of water... Het gaat over individuele initiatieven en
niet om projecten van verenigingen.

Sluikstorten in de Courtoisstraat

Begin december 2011 dienden 2 bewoonsters van Molenbeek een project in ‘Aangenaam wonen in een nette
buurt’ en op 21 maart 2012 kregen ze te horen dat ze
geselecteerd waren door het Alain de Pauw fonds dat
deel uitmaakt van de Koning Boudewijn Stichting. Buurthuis Bonnevie gaf hen logistieke ondersteuning bij de
uitvoering van hun project.

langsgegaan bij de buren en ook bij de COCOF die daar
een groot gebouw heeft. Uiteindelijk is ook ons deel van
de straat heraangelegd. Binnen het wijkcontract was er
ook een klimplantactie. Ik heb een klimplantgat aangevraagd. En in oktober heb ik net als een aantal buren,

In dit nummer

Waren jullie vòòr deze oproep reeds actief in de wijk?
Fatima:
Fatima ik was afgevaardigde in de wijkcommissie van
het wijkcontract Werkhuizen-Mommaerts. Het laatste
deel van de A. Lavalleestraat zou eerst niet heraangelegd
worden. Daartegen ben ik een petitie begonnen. Ik ben

Aangenaam wonen in een nette wijk………………...………...…
Tips rond netheid……………………………………...…………..……...
Het renovatieadvies………..….....…………………………..………….
Atelier Groot Eiland……………... ………………………………………..
Fotoreportage buurtfeest 5 mei 2012………………………………

1

1/3
4
4
5
6

Affiches voor de ramen in de Courtoisstraat

Een bewoner uit de Courtoisstraat kuist zijn stoep

een klimplant geplant. Buurthuis Bonnevie verkocht ze
en legde ons uit hoe we ze moeten verzorgen. Ik hoop
met dit initiatief de buurt aangenamer en gezonder te
maken, en ik hoop dat er een positieve dynamiek groeit
tussen de bewoners.
Fadila:
Fadila Ik werk in een school en ben al lange tijd vrijwilligster in het vrouwenhuis Dar al Amal. Zowel in de school
als bij Dar al amal heb ik een reeks educatieve projecten
en acties opgestart. Met de vrouwen van Dar al amal
hebben we het gehad over afval sorteren. Brussel Net
kwam ons uitleggen hoe afval gerecycleerd wordt. En met
de moedergroep van de school Sainte-Ursule ging het
over hoe je je waterverbruik kan verminderen.

genodigd bij de KBS om ons project mondeling uit te leggen. We hebben vanuit ons hart gesproken. We hebben
gezegd dat we een mooie wijk willen en dat we het beu
zijn om enkel negatieve dingen over Molenbeek te horen,
want er zijn ook goeie en mooie dingen in onze gemeente. We geloven dat er verandering mogelijk is. Maar daarvoor moeten meer bewoners en ook de gemeente zelf
een grotere inspanning leveren. Eind maart 2012 kregen we te horen dat we geselecteerd waren en toen zijn
we gestart.
Wat willen jullie bereiken?
We willen een dynamiek creëren tussen de bewoners van
de Koorstraat, de Hoopstraat, de Courtoisstraat en de
A.Lavalléestraat om het leven in de wijk te verbeteren.
We willen hen, en ook de voorbijgangers, sensibiliseren
rond afvalbeleid en voor meer groen en respect voor
groen in de straat. En we willen tegelijkertijd de gemeente inschakelen voor een nette wijk.

Wat motiveerde jullie?
Fatima:
Fatima tijdens de klimplantactie leerde ik een aantal
medewerksters van Buurthuis Bonnevie kennen. Er was
in de straat net groot huisvuil gestort. Eén van de medewerksters vertelde me dat er in de straat hierachter een
vrouw was die ook iets wilde doen aan het sluikstorten in
de buurt en dat we misschien samen een project konden
indienen. Sinds het wijkcontract eind 2009 afliep, heeft
de gemeente niets meer gedaan om de bevolking op dat
vlak te sensibiliseren. Jammer, want nu hebben we een
mooi heraangelegde straat met bomen, maar je merkt
het niet omdat er overal op de straat zoveel vuil ligt.
Fadila:
Fadila ik ken het Buurthuis al langer en ik was er al verschillende keren langs gegaan omdat mijn buurt er zo
vuil bij lag. Het kon zo niet meer verder. Toen zegden ze
me dat er nog een andere vrouw was, die niet ver van bij
mij woonde, met dezelfde klachten. We konden samen
naar de gemeente stappen om dit aan te kaarten en we
konden ook zelf iets ondernemen als bewoner en een
project indienen bij de Koning Boudewijn Stichting.

Waaruit bestaat de actie?
Veel bewoners hebben geen weet van de 2 telefoonnummers waarnaar men gratis kan bellen, één van de gemeente en één van het Brussels Gewest, om 2 keer per
jaar gratis het groot huisvuil op te halen. Een aantal bewoners weet nog steeds niet dat de blauwe en de gele
zak enkel op donderdag worden opgehaald. We maakten
een affiche met deze informatie erop en gingen deur aan
deur, aan de bewoners gaan uitleggen dat we met een
campagne nette wijk starten in onze buurt. Dankzij Buurthuis Bonnevie kregen we daarbij de hulp van vier medewerkers van de dienst Nette Wijk. Om de bewoners te
mobiliseren om deel te nemen aan de netheidscampagne, organiseerden we een bloembakkenatelier. Iedere
deelnemer kreeg een gratis bloembak gevuld met potaarde en kon voor 1 euro bloemzaadjes krijgen. De vraag
was om de bloembak op te hangen aan het balkon aan
de straatkant om de straat op te fleuren.
We deden mee met het mayage-project van de gemeente

Was het moeilijk om het project te laten goedkeuren?
We hebben een schriftelijk document ingevuld met onze
doelstellingen en met de activiteiten die we wilden ondernemen om ons doel te bereiken. Nadien werden we uit-
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rond groen en netheid. Je wordt peter of meter van een
boom en ruimt het vuilnis rond de boom op en zaait er
bloemen onder, zodat er een bloemenweide ontstaat in
plaats van een vuilnisbelt. We hebben onze buren aangespoord om ook peter en meter van een boom te worden.
Verder namen we, als ambassadeurs, deel aan de opkuisactie van zaterdag 12 mei. We deelden uitnodigingen
uit in de vier straten waarin we actief zijn en de dag zelf
ruimden we met een aantal mensen de straat op.
Het volgende dat we willen doen, is de kinderen van de
Foyer des Jeunes en van de school Sainte-Ursule op grote panelen tekeningen laten schilderen over het leefmilieu. Die worden daarna in onze buurt opgehangen op de
plekken waar regelmatig groot huisvuil gestort wordt. We
hopen dat het onze netheidscampagne zichtbaar zal maken en dat mensen zullen inzien dat sluikstortplekken
een pest zijn voor de hele woonomgeving.
De laatste stap is een straatfeest eind september 2012.
In onze buurt hebben we nog nooit een straatfeest gehad. De mensen hier kennen hun buren, maar we hopen
dat er dankzij het straatfeest een echt buurtcomité zal
ontstaan.

Een inwoner hangt een bloemenbak aan zijn balkon

kon. Ze hebben hun stoep gekuist tijdens de opkuisactie.
Ze hebben genoeg van het vuil in de straat en willen een
mooie en nette wijk. De meesten hadden eerder al meegedaan met de klimplantactie. Onze straat is al een stuk
groener en opgefleurd, maar het probleem is dat er nog
vaak vuilnis achter gelaten wordt. Natuurlijk zijn er mensen die niet in ons project geloven en die zeggen dat het
nergens toe leidt, maar dan antwoord ik dat het beter is
iets te doen dan niets te doen.
Fatima:
Fatima in mijn deel van de Lavalléestraat zijn er behalve
de gebouwen van de Cocof, maar enkele woningen. Sommige van mijn buren hebben zin gekregen om mee te
doen. Anderen nog steeds niet.

Hoe reageren de bewoners?
Fadila:
Fadila In mijn straat reageren ze vooral positief en ze
werken mee. De meesten hebben onze affiches achter
hun venster geplakt en de bloembak hangt aan hun bal-

Hebben jullie hulp gevraagd aan de gemeente?
De Dienst Nette Wijk heeft vier agenten gestuurd om van
deur tot deur te gaan. Dat was een belangrijke steun,
want zo namen de bewoners ons meer au sérieux.
De schepen van netheid stelde zelf voor om met ons
door de wijk te wandelen, zodat we ter plaatse konden
tonen wat er op het vlak van afvalbestrijding moet gebeuren. Nadien heeft hij ons beloofd dat hij het nodige zal
doen om de wijk netter te maken. Hij liet meteen twee
vuilnisbakken plaatsen, want in de ganse wijk is er al
lang geen enkele vuilnisbak meer. Een aantal straatvegers zijn langdurig ziek en de schepen heeft voor vervangers gezorgd. Hij heeft ook de eigenaar van een gebouw
met een lelijke, lange blinde muur aangesproken en hij
heeft hem voorgesteld om klimplanten aan de gevel te
planten.
Eindigt jullie project in 2012?
Neen, we hopen met een buurtcomité te kunnen starten
en we hebben een tweede project ingediend in het kader
van het wijkcontract Leopold II dat ook de wijk Werkhuizen-Mommaerts omvat. We hebben al drie nieuwe bewoners gevonden die dit project mee onderschreven hebben, want meer en meer mensen geraken gemotiveerd
om mee te doen.

Bloempotten voor de deur in de Courtoisstraat
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Het renovatieadvies
TIPS ROND

NETHEID
Gratis ophalingen
groot vuil
en gratis nummer

Al 15 jaar bezoeken we de huizen van onze buurt. Er
wordt hier heel wat initiatief genomen en veel straten
zien er vandaag aangenamer uit dan vroeger. Dit is
mee te danken aan de eigenaars die hun huizen renoveren. Maar daarnaast zijn er nog een massa woningen die dringend aan renovatie toe zijn en eigenaars
die met grote vragen zitten.

gemeente: 0800 99 343
2 maal per jaar en 5 m³ per keer

Brussel Net: 0800 98 181
2 maal per jaar en 2 m³ per keer

Dus in totaal kan je 4
keer per jaar gratis groot
huisvuil laten ophalen
van in totaal 14m³.
Je moet wel een afspraak maken en
op die dag het groot huisvuil buitenzetten. Bij de gemeente hoef je hiervoor niet thuis te blijven, zij halen
huisvuil zo op. Bij Brussel Net moet
je wel thuisblijven, want je moet je
identiteitskaart tonen, maar zij doen
ook ophalingen op zondag.

Blauwe en gele
vuilniszak
Deze mogen enkel buitengezet worden tijdens de tweede ophaling van
de week. De eerste ophaling in het
begin van de week is enkel voor
witte vuilniszakken.
De blauwe vuilniszak is geschikt voor uw blikjes, drankkartons, plastic flessen en flacons
(proper en droog). Dus geen plastic
zakjes, schaaltjes, yoghurtpotjes,
enz. Deze horen in de witte zak.
De gele vuilniszak is voor proper en droog papier en karton. Dus
geen vet of vuil papier, geplastificeerd papier, carbonpapier of
kalkeerpapier, stickers, piepschuim,
behangpapier. Dit afval hoort in de
witte zak. Ze worden niet gerecycleerd.

Respect voor de bomen
Er werden nieuwe bomen aangeplant in Molenbeek, maar het is niet
de bedoeling dat deze vuilnisbakken
vervangen. Dus: geen vuilnis of vuilniszakken onder de bomen gooien.

Vooraleer met renovatiewerken te starten, moet men ervoor zorgen dat het
beoogde resultaat gehaald zal worden. Men begint dus best met een analyse
van de bestaande toestand om uit de architectonische, technische en energie
- elementen de prioriteiten te filteren. Een renovatie is als een puzzel waarvan
de stukken in elkaar passen. Als men een stuk verkeerd legt, heeft dat gevolgen voor het geheel. Het Buurthuis biedt behalve het traditionele renovatieadvies, nog een brede waaier diensten aan, precies om iedereen de kans te geven een juist beeld te krijgen van de bestaande situatie, vooraleer men zich in
renovatiewerken stort. Het is zeker nuttig om genoeg tijd te nemen voor de
voorbereiding en de organisatie van de werken.

Wij bieden een antwoord op uw vragen en geven gratis
informatie over de technische en administratieve aspecten
van uw renovatie.
Wij bekijken uw project als architect en als sociale werker en adviseren u over
de beste manier van werken. Wij geven uitleg over de cumuleerbare premies:
de renovatiepremie, de energiepremie, premies voor klein erfgoed en de fiscale aftrek voor de isolatie van daken.
Dankzij een groene lening bij Credal kunnen gezinnen investeren in de isolatie van hun woning, in een nieuwe verwarmingsketel of in een ventilatiesysteem, zonder intrest te betalen.

Wij komen op huisbezoek
Als uw project technisch gesproken moeilijk op te lossen is, of het advies of
de tussenkomst van een architect vereist, als er grote werken moeten uitgevoerd worden, kunnen we aan huis komen om u uitgebreid te adviseren.
Soms is het moeilijk om een goede aannemer te vinden. Door uw prijsoffertes
te analyseren en u de juiste technische keuzes te helpen maken en de juiste
aannemer te vinden, besparen we u achteraf veel tijd. Bovendien zorgt deze
aanpak voor een grotere kwaliteit van de uitgevoerde werken. Soms, afhankelijk van het geval, volgen we ook de werf zelf op.
Renovatiedienst
Maandag van 14:00 tot 17:00 uur (op afspraak via het onthaal of
telefonisch 02 410 76 31)
Contactpersonen
Hayate El Kerchi, Bénédicte Parmentier, Gilles Demey
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BONNEVIEFEEST OP 5 MEI 2012

Atelier Groot Eiland
Met een delegatie van ArtiZan nam Atelier Groot Eiland deel aan het Bonneviefeest. Wie zorgde er voor die heerlijke wafeltjes en voor het heerlijk gebak?
dag organiseren? Het bakteam staat klaar, het assortiment en de prijzen kan u raadplegen via de website. Naast het gebak hebben ze nog een aantal andere
producten waaronder huisgemaakte confituur. Ook bio
groenten- en fruitpakketten en brood worden wekelijks
aangeboden op bestelling. Het creatief atelier voorziet de
winkel van allerhande hebbedingetjes en leuke geschenkjes. Er is ook plaats om even tot rust te komen in
de winkel met een verkwikkende koffie of thee en een
gebakje naar keuze. Bij mooi weer is het terras open.
De prijzen zijn democratisch en iedereen is van harte
welkom. Enkele malen per jaar stellen ze ook pakketten
samen: kerst- en nieuwjaarspakketten, paas- en sinterklaaspakketten…
In hetzelfde gebouw bevindt zich eveneens het maatschappelijk restaurant Heksenketel.
Heksenketel Heksenketel is open
tijdens de weekdagen telkens van 12 tot 14u. Iedereen
is er welkom. Dagschotels, snacks, maaltijdsalades, soepen en broodjes komen aan bod en er is ook onze cateringservice. Heksenketel is, samen met Klimop, de
schrijnwerkerij,
schrijnwerkerij een ‘doorstroom-atelier’, d.w.z. dat de
medewerkers een opleiding volgen en van daaruit
‘doorstromen’ naar de arbeidsmarkt. De werkkrachten bij
Atelier Groot Eiland leren de technische vaardigheden
aan, maar worden ook begeleid bij eventuele praktische
problemen (kinderopvang, schulden, huisvesting…) door
de trajectbegeleiders. De opleiding is bovendien erkend
door de VDAB en de jobcoach probeert op het einde van
het traject de overgang naar de reguliere arbeidsmarkt
zo vlot mogelijk te realiseren. Ten slotte is er nog het verzendatelier Etiket, net als ArtiZan een werkplek voor arbeidszorg.

Atelier Groot Eiland vzw is een organisatie die kansarme
en laaggeschoolde werkzoekenden uit Brussel werkervaring en kennis laat opdoen, en zo probeert armoede te
bestrijden. Cliënt-werknemers worden ondersteund in
hun proces van (re)socialisatie, (re)integratie en emancipatie, kortom in hun volwaardig mens-zijn. Arbeid is immers meer dan alleen maar een inkomen. Werk geeft je
zelfvertrouwen en fierheid. Het geeft je een doel in je
leven.
ArtiZan is het creatieve atelier met een ambachtelijke
winkel op de Henegouwenkaai 29 te Molenbeek.
Wat mag u zoal van deze werking verwachten? Een lekker assortiment gebak en wafeltjes verkrijgbaar in de
ambachtelijke winkel op de binnenkoer, maar eveneens
telefonisch of via email te bestellen voor allerhande gelegenheden. Wilt u graag een verjaardagsfeestje of team-

Interesse? Meer info:
info 02/511.72.10 of
www.ateliergrooteiland.be of ga eens op ontdekking:
Henegouwenkaai 29, Molenbeek

vzw Buurthuis Bonnevie - Maison de Quartier Bonnevie
Bonneviestraat 40, 1080 Molenbeek
T: 02 410 76 31
F: 02 411 80 33
e-mail: bonnevie@bonnevie40.be
http://www.bonnevie40.be
Algemene openingsuren
9-12 uur en 13 -17 uur
Huisvestingspermanentie
- op afspraak: elke dinsdag van 14 tot

17 en elke donderdag van 9 tot 13 uur
- informatie over uw rechten en plichten
als huurder

- op dinsdag van 10 tot 11:30 uur
- een moment om buren te leren
kennen

Renovatieadvies
- op afspraak (maandagnamiddag)
- advies over het renoveren van uw woning, hulp bij het aanvragen van premies
(renovatie, gevelreiniging, energie)

Uitleendienst
- op afspraak: 0487 67 72 03
- uitlenen van materiaal en technisch
advies aan bewoners die zelf verbouwingen doen in hun woning
- informatiefolder bij onthaal buurthuis

Buurtontbijten
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5 mei 2012: Bonneviefeest
vlnr:

Ballonnen uitdelen
Straatbibliotheek
Boogschieten
Jongeren aan de stand energie
De gauche à droite:

Distribution de ballons
La bibliothéque de rue
Tir à l’arc
Des Jeunes au stand énergie
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Le 5 mai 2012: Fête Bonnevie / Zinneken
De gauche à droite:

Zinnekes d’arbres
Grand chariot à fleurs
Zinnekes blancs
Zinneke avec chariot
vlnr:

Boomzinnekes
Grote bloemenkar
Witte zinnekes
Zinneke met kar
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