Inhoudelijk verslag project armoedebestrijding:
participatief en praktijkgericht burgerschapstraject 2017-2018
vzw Wijkpartenariaat-De Schakel
Vanuit zijn dubbele focus op zowel armoedebestrijding als sociale wijkontwikkeling zette vzw
Wijkpartenariaat - De Schakel een participatief en praktijkgericht burgerschapstraject op dat liep van
november 2017 tot en met december 2018.
De inhoudelijke invulling van het project gebeurde door de bezoekers van vzw Wijkpartenariaat - De
Schakel. Om participatie te bevorderen werd telkens vertrokken vanuit de praktijk. Het traject startte
met een verkenningswandeling. Vanuit de eigen ervaringen in de wijk werd gezocht naar thema’s die
de hele groep aanbelangden en waarrond wij inhoudelijk aan de slag konden. Aan het inhoudelijk
werk, werd zoveel mogelijk ook een praktisch luik gekoppeld: Hoe kunnen we met concrete,
haalbare acties iets doen rond deze thema’s in de wijk? Gaandeweg werden bepaalde thema’s aan
het traject toegevoegd en sommige thema’s kwamen (voorlopig nog) minder uitgebreid aan bod dan
andere. Op basis van het inhoudelijke en praktische traject werd een wijkwandeling voor externen
vormgegeven, gegidst door mensen in armoede. De individuele ervaringen werden op een hoger
niveau getild. Er werd voor gekozen een eerste wijkwandeling op maat van politici te maken en hen
uit te nodigen voor een inspiratiewandeling in de Brabantwijk. De wijkwandeling voor derden, die
deel uit zal maken van ons vormingsaanbod voor derden, werd ontwikkeld tijdens het traject en zal
in 2019 proefgedraaid worden bij jongeren en sociaal werkers uit de wijk en zal vanaf de lente deel
uitmaken van ons aanbod.
Doorheen het traject werd er gewerkt aan:
- Eigenaarschap:
o

de betrokkenheid van mensen in armoede bij het wijkgebeuren groeide, de betrokkenheid
bij het burgerschapstraject dat herdoopt werd tot ‘de wijk zijn wij’ nam gaandeweg toe

- Ontmoeting en uitwisseling: tussen mensen in armoede, tussen generaties
- Vorming: mensen in armoede leerden bij over thema’s die hen aanbelangen, door de bijdrage van
experten, door uitwisseling met elkaar en met andere groepen rond deze thema’s
- Empowerment:
o

mensen in armoede werden versterkt in het vormen en/of formuleren van eigen
standpunten

o

competenties als vrijwilliger werden versterkt

- Het bevorderen van ervaringsdeskundigheid: mensen in armoede leerden hun ervaringen
valideren als een waardevolle bron van kennis van hun situatie
- Maatschappelijke verandering: MIA brachten een nieuwe kijk op de Brabantwijk door in gesprek te
gaan met andere groepen en op te treden als ervaringsdeskundigen: tijdens de wijkfeesten, via hun
film, via de politieke wijkwandelingen, … Hun publiekelijk optreden als actor in de wijk (filmmaker,
moestuinier, workshopbegeleider, gids, …) bracht (hopelijk) een verandering van mentaliteit in het
denken over mensen in armoede bij mensen niet-in-armoede teweeg.
- Expertise-opbouw en verankering van de organisatie: het project hielp onze organisatie de vinger
aan de pols te houden m.b.t. de wijk, de leefsituatie en de maatschappelijke noden van mensen in

armoede en door het contact met het doelpubliek van andere organisaties, andere buurtgebruikers,
andere organisaties de aanwezigheid in de straten droeg het project bij aan een verdere verankering
van de werking in de buurt.
We speelden in op de actualiteit, op kansen die zich aandienden in de wijk en namen zelf initiatief.
Soms moesten we wat gas terugnemen zodat we onszelf niet voorbijliepen, kijken of er nog
voldoende animo was in de groep en doelstellingen bijsturen. Wat volgt is een chronologisch verslag
in woord en beeld van het tot hiertoe gelopen traject dat het bovenstaande moet illustreren en
concretiseren.

November – december 2017:
Wij organiseerden 3 verkenningswandelingen in de wijk met telkens een kleine groep
wijkgebruikers. Op voorhand werd met de deelnemers besproken welke trajecten zij dikwijls
aflegden in de wijk en of er plaatsen waren waar zij graag/net niet graag komen. Op basis van deze
gesprekken werden de groepjes bepaald en het traject dat gewandeld zou worden.

Tijdens de wandelingen werd in eerste instantie ingegaan op spontane reacties die een bepaalde
plaats bij het publiek uitlokte. Er werd wel een topiclijst (socio-demografische kenmerken, publieke
ruimte, voorzieningen) gebruikt voor de begeleiding van de observaties en een lijst met richtvragen
om bezoekers meer te laten vertellen over hun ervaringen met bepaalde plaatsen.
De ‘resultaten’ van de verkenningswandelingen werden teruggekoppeld naar een grotere groep
bezoekers tijdens het maandelijks Schakeloverleg, onder andere met behulp van foto’s die tijdens de
wandelingen werden gemaakt. Het project werd omgedoopt tot ‘De wijk zijn wij’.

Volgende thema’s keerden regelmatig terug:
-

Prostitutie
Jongeren
Migratie
Leefomgeving: druk verkeer, kleur en groen in de straten (gevels, planten, bloemen,
bomen), open ruimte, banken, netheid, woonsituatie, leegstand
Veiligheidsgevoel
Binnenkijken bij organisaties: niet iedereen kent alle organisaties in de wijk, veel
organisaties zijn niet goed zichtbaar vanop straat

Het participatief burgerschapstraject werd voorbereid in overleg met wmkj Ratatouille en parallel
aan hun project ‘Solidair Schaarbeek’, in de veronderstelling dat er overlappende thema’s zouden
zijn waarrond intergenerationeel samengewerkt zou kunnen worden. Uiteindelijk kwam slechts één
thema overeen: prostitutie. (dit thema werd nadien geschrapt in de planning van Ratatouille) Bij de
bezoekers van WP-DS was de leefwereld van jongeren een thema, bij wmkj Ratatouille was armoede
een thema. Dit thema werd in overleg toegevoegd aan de thema’s voor 2018.
Thema armoede: In het kader van het thema armoede, kozen de deelnemers ervoor om de soep op
de soep actie ten voordele van Welzijnszorg toch nog te laten doorgaan in 2017. Dit is een actie die
zij goed kennen omdat wij er tot dan toe jaarlijks aan deelnamen. Na onze eerdere deelname met
een kleinere groep aan de startdag van Welzijnszorg, werd ter voorbereiding van de actie de
campagne ‘1 op 7 haalt de meet niet’ uitgelegd tijdens het wekelijks ‘Babbelkot’.

Thema migratie: vormings-en ontmoetingsmoment voorbereid in samenwerking met onze stagiaire
(Odisee, sociaal werk) met Turkse migratie-achtergrond, haar nonkel en haar oma - ‘buren’ van de
bezoekers uit de Brabantwijk.

Filmproject: De groep ‘leren organiseren’ – een traject van zes weken rond organiserende
vaardigheden gegeven i.s.m. Brusselleer CBE – kiest het thema film en media als onderwerp. Op
hetzelfde moment ontstaat binnen de groep ‘De wijk zijn wij’ (die deels met deze groep overlapt)
interesse om een film over de wijk te maken. De groep leren organiseren bezoekt Centre Vidéo
Bruxelles, een organisatie in de wijk met die participatieve filmateliers begeleidt. Na een vergadering
met de directie en een animator van CVB wordt beslist dat we een film zullen maken die zich in de
Brabantwijk afspeelt en dat de invulling verder volledig bij de deelnemers zal liggen. Joaquin, de
animator, komt uitleg geven tijdens een Babbelkot en een ploeg van 8 bezoekers en de
onderhoudsman van WP-DS engageren zich.
Januari:
Thema jongeren/armoede: Vorming rond armoede en ontmoeting met jongeren van wmkj
Ratatouille: armoedekaders, 2 getuigenissen van mensen in armoede, vraag en antwoord
Februari:
Start filmproject ‘QuartierBrabantWijkStories’ (i.s.m. centre vidéo bruxelles) – een creatieve
verkenning van de wijk vanuit het perspectief van wijkgebruikers in armoede. Zowel de technische
uitwerking (camera, geluid, montage) als de inhoud van de film kwamen op participatieve wijze tot
stand.

Maart:
Thema jongeren/armoede: Sensibilisering en uitwisseling rond armoede tussen maatschappelijk
kwetsbare jongeren (wmkj Ratatouille) en volwassen MIA uit de wijk: budgetspel
Thema armoede: samenwerking met de Chauffoir – dagopvang tijdens de winter in Schaarbeek –
voor de maandelijkse ontmoetingsavond van WP-DS
Thema ‘Leefomgeving - groen’:
-

-

Het groepje Nederlandstaligen van het traject ‘leren organiseren’ i.s.m. Brusselleer kiest
voor het thema bio en groen. Ze leggen kruidenbakken aan op het terras en zoeken uit
waarvoor deze kruiden gebruikt kunnen worden.
Samen met partnerorganisaties Gaffi en Brede School Noord maken we de tuinbakken in
het Koningin Groen Park lenteklaar. De groep ‘leren organiseren’ begint voor te zaaien.
Een grote groep bezoekers is geïnteresseerd om samen te tuinieren.

Thema ‘Leefomgeving – netheid’: het buurtcomité Dupont plus Verte organiseert een straatfeest
voor de lancering van hun enquête over groen/netheid/mobiliteit in de buurt en vraagt of MIA een
‘sorteerspel’ willen animeren. Tijdens een brainstorm tijdens het Schakeloverleg (maandelijkse
vergadering met bezoekers) over hun eigen ervaring met afval en recyclage, verzamelen we een
heleboel citaten die tips geven en illustreren dat MIA sterk zijn in afvalpreventie. Verschillende MIA
geven wel aan dat ze graag een vorming krijgen over hoe ze afval moeten sorteren.
Thema ‘Leefomgeving – netheid – groen’: de gemeentedienst ‘onverkocht niet verloren’, die
voedseloverschotten recupereert bij handelaars – komt tijdens een kookatelier uitleg geven over
voedseloverschotten en geeft tips over koken met restjes. Er wordt gekookt met overschotten en
aan deelnemers wordt gevraagd of zij deze manier van werken op basis van voedseloverschotten ook
voor de komende kookateliers zien zitten.
Filmproject elke vrijdag
April:
Thema ‘Leefomgeving – netheid’:
-

-

-

Tijdens het wijkfeest van buurtcomité Dupont-plus Verte animeerden we samen met
enkele MIA een workshop ‘zelf huishoudelijke producten maken: ecologisch en
budgetvriendelijk’ – een activiteit die beter aansloot bij hun leefwereld. Tegelijkertijd
informeerden we de bezoekers over het project van het buurtcomité, lieten we hen
kennis maken met de trekkers ervan en moedigden hen aan om samen met ons de
enquête in te vullen.
‘Leren organiseren’ thema groen en bio elke dinsdag
Tuinproject elke dinsdag: samen leren tuinieren, zien groeien, buiten zijn, ontmoeting in
de tuin en met voorbijgangers, oogsten

Thema jongeren: MIA interviewen jongeren en kinderen over hun leefwereld op buitenspeeldag (zie
ook de filmfragmenten)

Filmproject elke vrijdag
Mei:
Thema ‘Leefomgeving – netheid – groen’:
-

Atelier koken met restjes: voorbereid ism Biloba en Buurtlokaal, georganiseerd door
dienst ‘onverkocht niet verloren’ Gemeente Schaarbeek. (3 mei)
‘leren organiseren’ thema groen en bio elke dinsdag
Tuinproject elke dinsdagnamiddag

Thema ‘Binnenkijken bij organisaties’: ook bij andere partners in het netwerk van wijkpartners
Coördinatie Brabant Groen is er een gebrek aan kennis van de verschillende werkingen in de wijk,
zowel bij professionals als bij het doelpubliek. Daarom werd er een werkgroep cartografie
Brabantwijk opgericht die zowel formele als informele initiatieven in de Brabantwijk in kaart wil
brengen, in afstemming met bestaande cartografieën en in afstemming met de terreinkennis van de
doelgroep en van professionals. Bedoeling is dat deze kaart in de eerste plaats een hulp is voor ieders
doelpubliek. Dit thema wordt in 2019 verder opgenomen.
Filmproject elke vrijdag
Juni:
Thema prostitutie – veiligheid: Het geplande debat over samenleven in een prostitutie-wijk werd
door Espace P geannuleerd naar aanleiding van de moord op Eunice, een sekswerker in de
Linnéstraat. De moord op Eunice maakte veel los bij de bezoekers van WP-DS. Het gedeelde

onveiligheidsgevoel en medeleven met het jonge slachtoffer dat voor enkelen een bekend gezicht
was zorgde voor een gevoel van solidariteit. We boden onze hulp aan aan Espace P, lieten een
condoleance kaartje circuleren in de buurt en namen met enkele bezoekers deel aan de
herdenkingsmars.

Thema ‘Leefomgeving – netheid-groen’:
-

deelname aan burenfeest georganiseerd door buurtcomité Dupont plus Verte voor
groene en nette Brabantwijk, samen smoothies maken voor de buurt met overschotten
(gerecupereerd bij buurtwinkels)

-

-

Het traject leren organiseren rond het thema bio en groen loopt af. Verschillende
deelnemers blijven betrokken bij het tuinproject en één deelnemer wordt officieel
vrijwilliger voor de tuingroep en engageert zich om de hele zomer wekelijks met het
groepje samen te komen en afspraken te maken voor het gieten van de tuin.
Tuinproject elke dinsdagnamiddag

Eerste brainstorm over actie naar gemeenteraadsverkiezingen toe: bij veel bezoekers leeft het idee
dat er naar hen toch niet geluisterd zal worden, dat zij een vergeten kiezerspubliek in een vergeten
wijk zijn. Wat kunnen we doen om dit te veranderen?
Filmproject elke vrijdag
Juli
Montage film
Thema leefomgeving :

-

Tuinproject elke dinsdagnamiddag
Extra zomerprogramma voor de maand juli ‘couleur locale’ waarbij groene ruimte nabij
de eigen wijk verkend werd:
o bouwen aan de zomer van Sint Joost in het Sint- Franciscuspark
o festival parc to be in het Josaphatpark: verkenning, historische rondleiding,
wandeling met paarden, bezoek tuin
o bezoek biomarkt écuries van de tram

Augustus
Start politiek traject: Uitnodiging kandidaten voor gemeenteraadsverkiezingen in Sint-Joost en
Schaarbeek voor een inspiratiewandeling in de Brabantwijk, gegidst door mensen in armoede uit de
Brabantwijk. De wijkwandeling wil de aandacht van politici op de Brabantwijk vestigen, politici
inspireren en samenwerking tussen de twee buurgemeenten stimuleren.
September
Voorbereiding politieke wijkwandeling met bezoekers:
-

overlopen van politieke programma’s
thema’s en traject
taakverdeling

Vier politieke inspiratiewandelingen: wijkbewoners in armoede belichten de wijk vanuit hun
ervaringen en vanuit hun perspectief, thema’s: huisvesting (leegstand, huisjesmelkerij), prostitutie,
veiligheid, netheid (sluikstorten, wildplassen), gebrek aan mogelijkheden om in de publieke ruimte te
‘zijn’ en te ontmoeten (straatmeubilair, open/groene ruimte). Kandidaten voor de
gemeenteraadsverkiezingen van Schaarbeek en Sint-Joost wandelen mee en luisteren.

Thema huisvesting: creatief atelier om de actie van Recht Op een Dak aan het Zuidstation van 17
september m.b.t. het Brussels daklozenbeleid te steunen

Thema leefomgeving: deelname met doelpubliek aan atelier living reine (samen met Biloba en
Maison Médicale du Nord), georganiseerd door vzw Renovas in het kader van de plannen met het
Koninginneplein binnen het Stadsvernieuwingscontract. Door het tijdelijk verkeersvrij maken van een
straat die aan het plein grenst, door een bezoek aan de binnentuin van het door velen niet gekende

huis der kunsten en door het plein van bovenop een container te bekijken, krijgen deelnemers een
idee van de plannen: een doorsteek maken tussen het plein en de binnentuin en het plein
verkeersluw maken. Aan de hand van stellingen wordt daarna naar de mening van de deelnemers
gevraagd. Doel van onze deelname is bezoekers het infopunt van Renovas op het Koninginneplein te
leren kennen en informatie te geven over de plannen met hun wijk en hun wil om mee na te denken
te tonen.
Extra thema, niet vanuit de verkenningswandelingen maar vanuit de verhalen van onze bezoekers
tijdens de groepswerking : systematische toekenning van sociale grondrechten:
-

-

Voorbereiding van dossier over het gebrek aan systematische toekenning van sociale
grondrechten op basis van de ervaringen van onze bezoekers i.k.v. bijdrage aan
kopstukkendebat in GC De Kriekelaar naar de gemeenteraadsverkiezingen toe.
Voorbereiding publieksvragen met bezoekers en deelname aan debat op 24 september
2018 met groep bezoekers

Film:
-

Voorbereiding filmpremière met bezoekers: keuze drank, prijzenbeleid, inleiding van de
film
Ondertiteling film door jobstudente voor NL (kuleuven-toegepaste taalkunde) en cvb
voor FR, werving vrijwilligers voor bar tijdens première via straathoekwerk gemeente
Schaarbeek

Oktober
Politiek traject:
-

Laatste politieke wijkwandeling

Thema armoede/huisvesting/rechtenrealisatie/lokaal beleid … 17 oktober, dag van verzet tegen
armoede met een focus op lokaal beleid. Samen met Wijkmaatschappelijk werk, Huurdersunie,
MaisonBilobaHuis, Equipes Populaires en hun doelpubliek vormden we het
gemeentehuis/gemeenschappelijk huis van Schaarbeek en Sint-Joost tegen de pauvrofobie aan de
ingang van de (op dat moment net stopgezette) bezetting van 123logements op de Koningsstraat
123. We legden de focus op huisvesting, gezondheid en realisatie van sociale rechten. De
verkozenen, deelnemers aan de mars tegen pauvrofobie door heel Brussel en toevallige
voorbijgangers werden uitgenodigd om een rad van fortuin te spelen met getuigenissen rond de drie
thema’s, om te kijken naar een actie-theaterstuk rond huisvesting en om het visuele materiaal te
bekijken waarmee het gemeentehuis werd ingekleed. Het publiek kon ook suggesties achterlaten
voor de nieuwe verkozenen.

Filmpremière in GC De Kriekelaar, georganiseerd en ingeleid samen met de filmploeg: De film over
de Brabantwijk is geen film over armoede maar een film die ontstaan is uit de ervaringen en fantasie
van gebruikers van de Brabantwijk. We zien de thema’s van het traject ‘de wijk zijn wij’ de revue
passeren: de panter die het zwerfuil in de wijk toont, de jongeren die geïnterviewd worden tijdens
buitenspeeldag, de workshop huishoudelijke producten tijdens het wijkfeest, de foto van de
vermoorde Eunice aan een deur in de Linnéstraat, het gebrek aan groen in de wijk. Maar we zien ook

de mooie kanten van de wijk: mensen die elkaar kennen en leren kennen, wijkfeesten, de
plaatsen/organisaties waar zij zich thuisvoelen en zelfs de prinses van de Brabantwijk ….

November
Thema leefomgeving – netheid - groen:
-

Deelname aan salon zero waste in tour en taxis, begeleid door vrijwilliger (één van de
deelnemers van het burgerschapstraject)
Overleg met andere tuinpartners Gaffi en Brede School Noord over het tuinproject:
samenwerking en vernieuwen tuinbakken
Vorming Net Brussel over recycleren aan doelpubliek en personeel

Wijkwandeling: samenkomst werkgroep wijkwandeling voor externen op basis van de tijdens het
gehele traject uitgewerkte thema’s
Politiek traject: bespreken resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen tijdens Babbelkot en
plannen natraject verkiezingen
December
Wijkwandeling: samenkomst werkgroep wijkwandeling voor externen: bepalen van het traject
Thema Leefomgeving – netheid – groen:
-

deelname aan banket gemeentedienst ‘onverkocht niet verloren’ samen met
partnerorganisaties en hun doelpubliek: atelier koken met overschotten, atelier
improvisatietheater rond verspilling, banket, theatervoorstelling thema verspilling.

-

Leegmaken te vernieuwen tuinbakken en opruimen tuin

Thema prostitutie: vorming en debat aan de hand van stellingen, geanimeerd door medewerkers van
Espace P: prostitutie in de Brabantwijk

Politiek traject:
-

Foto’s van pijnpunten in de wijk maken samen met bezoekers en beplakken cadeautjes

-

Actie tijdens de installatiegemeenteraad in Schaarbeek: MIA overhandigen de bevoegde
schepenen een cadeautje om hen te feliciteren en te herinneren aan de Brabantwijk. Op
de cadeautjes is telkens een pijnpunt in beeld gebracht, aan de binnenkant staat het
probleem beschreven en worden enkele suggesties gedaan.

-

Nadien krijgen alle gemeenteraadsleden een email waarin hen wordt gevraagd er mee
over te waken dat de cadeautjes geen lege doos blijven

-

De actie voor Sint-Joost werd uitgesteld wegens lage opkomst van de deelnemers en zal
later plaatsvinden

… 2019
Dit project liep niet af op 31 december 2018. Een aantal zaken die gepland waren voor 2018,
moesten uitgesteld worden naar 2019. Een aantal thema’s groeiden uit tot projecten, die verder
lopen in 2019. En er werden kiemen gezaaid voor een heel aantal projecten die nog op poten gezet
kunnen worden.
1) Nazorg politiek traject:
-

‘cadeautjes’ overhandigen aan de schepenen van Sint-Joost.

-

opvolgen meerderheidsakkoorden met MIA, opzetten van en deelnemen aan acties die
aansluiten bij de thema’s van het traject (bv. In januari deelname aan interpellatie
gemeente Schaarbeek over leegstand door gemeenschappelijk daklozenfront)

2) Nazorg filmproject: vertoning van de film op verschillende plaatsen in de wijk met inleiding
door en mogelijkheid tot uitwisseling met de makers ( bv. Vertoning in Biloba in februari,
vertoning tijdens ciné-club van Sint-Lukas in maart)
3) Tuinproject: wordt verdergezet in 2019
4) Wijkwandeling voor externen: werden voorbereid binnen het project, zullen vanaf de lente
van 2019 kunnen aangeboden worden
5) Kiemen voor verschillende projecten:
- Pilootproject voor klapbanken in de Dupontstraat (met eigenaars/bewoners, handelaars
en organisaties gezien er vooral huurders in de wijk wonen) (gemeente Schaarbeek,
Stadsvernieuwingscontract?)
- Leegstaand hoekterrein Dupontstraat-Groenstraat (tijdelijk) in gebruik nemen om extra
ontmoetingsruimte te creëren op een kruispunt dat al gebruikt wordt als
ontmoetingsplaats (gemeente Schaarbeek, Stadsvernieuwingscontract?)
- Project participatieve cartografie Brabant-Groen
- Project rond inclusieve publieke ruimte in voorbereiding met wijkpartners (Innoviris cocreate)
- …

