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BE Connected  
 

 

 

  

 

Activiteiten  

Opening van het Begijnenhuis, ontmoetingsplaats in het hart van de Begijnenstraat, in de 

Karreveldwijk  

 

Na een periode van buurtnetwerken en mensen te verenigen in een buurtcomité en 

verenigingen te laten samenwerken werd het oude café gekend als het café van de broers 

Abdeslam herdoopt in Het Begijnenhuis. De buurt kreeg door dit pand en uitbaters 1een 

negatief imago. De buurtbewoners met vertegenwoordiging in het buurtcomité  hadden veel zin 

om samen te werken om de buurt weer leefbaar te maken. Na een periode van fondsenwerving  

in combinatie met sensibilisering kon het buurthuis de deuren openen.   

Het Begijnenhuis kreeg vrij veel media aandacht omwille dat de eerste minister Charles Michel 

zelf de inhuldiging van het huis heeft gedaan met aanwezigheid van de burgemeester en 

schepenen.  

 

Het paneel van het café met bierreclame werd definitief vervangen door deze van het 

Begijnenhuis. 

                                                           
1 Café les Béguines, uitgebaat door de broers Adeslam betrokken bij de aanslagen in Parijs en berucht voor verkoop van drugs en wapens 
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initiatiefnemers:  Atouts Jeunes, make it real en Zonnelied vzw 
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Opening van het Begijnenhuis met veel interesse van buurt en politici 

Met verschillende partners nl. vzw De Lork, vzw Zonnelied, Atouts Jeunes (straathoekwerk 

jongeren), Make It Real, LDC Het Begin, ouderenverenigingen, dienst gezinszorg familiehulp en 

het buurtcomité (gemiddeld 15 actieve vertegenwoordigers van de buurt) en mogelijks nog 

andere verenigingen in de buurt wordt nagegaan wie wanneer de ruimte wenst te gebruiken en 

wordt besproken wie wat zal/kan opnemen voor een vlotte samenwerking. Workshops en 

andere activiteiten kunnen georganiseerd worden alsook  bijvoorbeeld koken van eenvoudige 

gerechten, gesprekstafels, allerlei activiteiten met focus op ontmoeting tussen verenigingen en 

buurtbewoners die zo op een zeer laagdrempelige manier elkaar kunnen ontmoeten. Er zijn in 

voorbereiding al contacten gelegd met de gemeente en verenigingen die dit concept verder 

samen willen uitwerken. We kregen hier positieve feedback over. We startten officieel in mei 

met het project buurtpensioen waar ingezet wordt op de talentenuitwisseling van de 

buurtbewoners. Dit project is bij uitstek gemeenschapsvormend omdat dit gebaseerd is op 

wederkerigheid. Buurtpensioen helpt actief zorgzame buurten tot stand te brengen waar 

mensen wonen, leven, elkaar ondersteunen en zorg voor elkaar opnemen. Ontmoeting en 

dialoog staan centraal in de versterking van het sociaal netwerk tussen mensen uit de buurt. 

 

Kernwoorden: Sociaal zijn, verbondenheid, luistervaardigheid, beweging, open geest, 

gastvrijheid/ontvangst, creativiteit, solidariteit, zelfbepaling, inspiratie, inclusie, participatie, 

samenhorigheid.     

                        

Opstartvergadering buurtcompost 

Buurtcompost is een initiatief dat gegroeid is op voorstel  van enkele buurtbewoners die zelf 

een voorbeeldfunctie willen opnemen in kader van ecologie en samenleving. 2 

compostmeesters begeleiden het project en regelen de permanentie en de infomomenten. Op 

de campus van Zonnelied werden 4 grote compostbakken geplaatst die dagelijks gevuld worden 

met restafval dat composteerbaar is. Deze activiteit is voor iedereen uit de buurt toegankelijk. 

De gebruikers van Zonnelied en De Lork nemen ook actief deel aan de compost activiteiten.  

Uit dit initiatief volgde een bijkomende activiteit: het verdelen van bio manden. 

Het Begijnenhuis werkt met bio boeren samen om wekelijks de verdeling te doen van bio 

manden.  

Het ophaalmoment geeft een extra dynamiek en kansen tot (nieuwe) ontmoetingen. 
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Verkeersdrempels en speelstraat 

Dankzij het buurtcomité werden in de 

Begijnenstraat en de R Stijnsstraat 

verkeersdrempels geplaatst om de 

snelheid van het verkeer af te remmen.  

De idee van Speelstraat werd eveneens 

opgenomen zodat maandelijks vanaf 1 

september 2019 de R Stijnsstraat  als 

speelstraat wordt ingericht. Het 

Begijnenhuis zal dan ook open zijn en 

zullen aansluitend hier ook activiteiten 

georganiseerd worden. De 

buurtbewoners, inclusief bewoners van 

Zonnelied en De Lork, dragen het roject 

, staan zelf in voor de organisatie.   Oopstart speelstraat 

 

Caféklasj – sociaal café -  laatste zondag van de maand 

Het Begijnenhuis wordt in beurtrol met 

de partners van het buurtcomité open 

gehouden op zondag, zodat bezoekers 

van Zonnelied ook buiten de muren van 

de organisatie iets kunnen gaan drinken.  

Het huis staat dan ook open voor alle 

buurtbewoners. Er is steeds een 

permanentie voorzien door  1 van de 

leefgroepen van Zonnelied en/of De Lork. 

Daarnaast kunnen de partners van het 

Begijnenhuis een activiteit organiseren. 

We zetten de eerste stappen om op zondag een repair café op te starten. We voorzien binnen 

Zonnelied een vormingstraject zodat mensen met een beperking ook een rol kunnen opnemen 

in het repair café. ( herstellen van fietsen, kleine herstel en verstelwerken) 

Slim ruimtegebruik 

Door meerdere lokalen te  delen speelt Zonnelied in op de noden geformuleerd door de buurt 

en geeft een bepaalde uitstraling en aantrekkingskracht. Zonnelied stelt zijn lokalen al geruime 

tijd open voor de buurt, maar deze zijn ontoereikend voor de vele vragen die worden gesteld. ( 

lokaal Noah, de keukenruimte, cafetaria, de atelierruimte, de ruimte voor kinesitherapie en de 

badkamers(zorg).  De ruimte voor kinesitherapie wordt gedeeld worden door de 

thuisverpleging WGK, zodat een eerste stap kan gezet worden naar de uitwerking van 

buurtgerichte zorg. (link met De Begijnenpassage).  

Betrokkenheid van bewoners en partners in de wijk 
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Door het creëren van een ontmoetingsplaats en het aanbieden van ontmoetingskansen via 

activiteiten, beogen we de sociale cohesie te verhogen, eenzaamheid te bestrijden en 

buurtbewoners meer met elkaar te verbinden. Zo kan ieder ook zijn eigen netwerk (lokaal) 

uitbreiden. Verenigingen krijgen een buurtgericht 

laagdrempelig aanspreekpunt. Met dit project 

willen we de kans geven aan buurtbewoners om 

een bepaalde verantwoordelijkheid op te  nemen. 

(cfr buurtcompost, buurtpensioen, biomanden, 

workshops, dialoogtafels, …) Hierbij willen we 

specifiek mensen met een beperking betrekken 

om inclusie aan te moedigen en hun een 

volwaardige plaats in de buurt/maatschappij te 

geven vertrekkende vanuit hun sterktes. Zo doen 

we aan 'Community building' . Daarbij willen we 

ook intergenerationeel werken (jongeren 'Atouts 

Jeunes' en ouderen LDC Het Begin, de seniorenvereniging van Molenbeek) en intersectoraal 

werken (samenwerking Brede school Molenbeek, socioculturele activiteiten met Bibliotheek en 

het huis der culturen van Molenbeek – uitwisseling kunstcreaties van onze cliënten ). We 

sluiten aan bij de geformuleerde behoeften van de buurt. We willen dit complementair 

realiseren met het bestaande aanbod bij het LDC, waar mensen enkel tijdens de kantooruren 

en in de week terecht kunnen. Deze werking richt zich voornamelijk naar Nederlandstalige 

autochtone ouderen. Het project Het Begijnenhuis gaat verder en zoekt 7/7 activiteiten te laten 

plaatsvinden inclusief  avondactiviteiten en op week -en feestdagen. 

 

Innovatieve, creatieve aanpak 

Het vroegere café 'Les Béguines' heeft  een negatief imago in de buurt. Door aan deze locatie 

een nieuwe bestemming te geven wordt ingezet op de krachten van de buurt om het negatieve 

om te buigen naar een positief verhaal. De zwarte plek in de straat zal hierdoor verdwijnen en 

weer ruimte en kansen bieden voor de buurt. De groei zal afhangen van de creativiteit van de 

buurt onder impuls en met steun van verschillende partnerorganisaties. De voorwaarden zijn 

open staan voor diversiteit, meertalig en inclusie. Het buurtcomité werd uitgebreid met leden 

van het collectief zodat verenigingen en buurtbewoners samen tot initiatiefname komen.  

Mate van zelfinitiatief en mede-eigenaarschap van de doelgroepen (participatieve) 

Het buurtcomité komt maandelijks samen. Hier werden al verschillende noden opgesomd 

waaronder de vraag naar een centrale ontmoetingsplaats en mogelijkheid tot het organiseren 

van dialoogtafels, huiswerkbegeleiding, activiteiten voor adolescenten enz. Het project zal 

gedragen worden door de buurt en de verenigingen. Zonnelied is vragende partij om 

activiteiten te kunnen organiseren en is ook bereid om gedurende de startfase de coördinatie 

op zich te nemen, in afspraak met het straathoekwerk Atouts Jeunes. Hiertoe is het 

Begijnencollectief opgericht. De aansturing gebeurt ism het buurtcomité en bij uitbreiding met 

de participerende verenigingen en/of buurtbewoners om een maximale betrokkenheid en 

gedragenheid van de buurt te garanderen. (zie eerdere initiatieven die door de buurtbewoners 

zijn opgenomen en gerealiseerd) 

Buurtfeest 
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Minstens 1 buurtfeest per jaar in het kader van dag van de buren 

         

 

Koken met doelgroep 

Met oog voor meer kwaliteit in voeding, werd met 

de zelforganisatie Action Dialogue Bruxelles (ADiB) 

een proefproject gestart om met vrijwilligers 

3d/week te koken. De bedoeling is dat de kok 

(vrijwilliger) samen met andere vrijwilligers en 

bewoners het middagmaal bereiden. Een geslaagd 

initiatief waar vrijwilligers tijd maken om samen met 

de bewoners van Zonnelied de menu samen te 

stellen, de inkopen te doen en ook de maaltijd te 

bereiden. Er is een wissel van vrijwilligers om de 

continuïteit te borgen. Op langere termijn wensen 

de vrijwilligers hun groep uit te breiden om zo andere vrijwilligers de kans te bieden om 

ervaring op te doen via kookworkshops en ruimere activiteiten in samenwerking met de buurt 

(wereldkeuken).  

 Oog voor diversiteit     

Het buurtcomité is een zeer diverse, multiculturele groep 

met deelnemers van jong tot oud. Er is een 

vertegenwoordiging vanuit de diverse partnerorganisaties en 

is een open vergadering. De deelnemers zijn allen 
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woonachtig in de buurt Karreveld/Reimond Stijns. In het project worden verenigingen uit de 

buurt betrokken omdat ze vragende partij zijn. ADiB, Fleur Du Soleil, De Lork, Atout Jeunes , 

de bibliotheek, de brede school, een aantal seniorenverenigingen, enz.  Het buurtcomité 

bespreekt de verwachtingen uit de buurt en organiseert op jaarbasis verschillende activiteiten. 

Het buurtcomité schreef zich in om aan verschillende thema’s te werken: milieu, netheid van de 

buurt, buurtcompost, speelstraat, repair café, huiswerkklassen, duurzaam wonen, taallessen 

dialoogtafels, enz.   

  

 

Organisatie van dialoog mbt voorkomen van radicalisering 

  
 

Geluidswandeling – balade sonore 

Realisatie door actieve buurtbewoonster, kan gedownload worden 

 

www.parlonsjeunes.be 

 

 

 

 

http://www.parlonsjeunes.be/
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