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Street Store, Clap première!
Op zondag 9 maart zal de eerste tijdelijke winkel voor daklozen in het centrum van Brussel
plaatsvinden
Brussel, vrijdag 7 maart 2014
Het project begon in Zuid-Afrika, toen twee leden van het communicatiebedrijf M&C
Saatchi Abel de eerste tijdelijke Street Shop voor daklozen richtten. Twee studenten van de
hogeschool IHECS (die het project ook ondersteunt) wensen dit concept in België op touw te
zetten. Adrien Crouan en Karima Ammar hebben hun vrije tijd gebruikt zodat deze solidaire
actie kon bestaan. Ze ontvingen de toelating van de Zuid-Afrikaanse ideeënmannen en hebben
dan gedurende de maand februari een ophaalactie van oude kleren, schoenen en accessoires
opgericht. Daarmee konden ze op hun actie sensibiliseren maar vooral ook zoveel kleren
verzamelen om aan de daklozen te schenken. De finaliteit van de actie is aan de armste onder
ons het gevoel te geven van een dagje shoppen zonder dat ze één cent moeten uitgeven. Op
zondag 9 maart, van 10u tot 17u, gaan Adrien en Karima, samen met tien vrijwilligers, hun
Street Store op het Nieuwe Graanmarkt installeren.
Adrien Crouan en Karima Ammar geven ons een meer uitleg in verband met hun
motivaties, ambities en medewerking met de Brusselse verenigingen: “The Street Store is en
dag van vrijgevigheid, een dag van gift, een dag waar twee delen van de maatschappij samen
gaan. Dagelijks maken meerdere verenigingen al uitzonderlijk werk. Dit initiatief wenst
gewoon anders te zijn. We willen het schenken gemakkelijker maken en waardigheid geven
aan wie ontvangt. We willen dat niet op een permanente manier doen, maar we wensen de
percepties en stereotypen veranderen. We hebben nu een partnerschap met “Opération
Thermos”, die ons zichtbaarheid geeft bij de daklozen.”
De Schepen voor Gelijke Kansen, Mohamed Ouriaghli, wenst het beste aan dit project:
“Ik vind het opmerkelijk dat studenten zich druk maken over de moeilijkheden van onze
medeburgers en daarvoor een oplossing zoeken. Dit actie is een deel van de solidariteitsketen
voor daklozen, zoals het OCMW en het Samu Social. Een eerste editie kan vervolgd worden
door anderen en een versterkende samenwerking met de bestaande verenigingen.”
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