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Brussel, 12 januari 2022 

 
TissAges: solidaire woningen  

en een nieuwe ecocrèche “De 4 Seizoenen” 
 

In het kader van het Duurzaam Wijkcontract Jonction hebben het OCMW van Stad Brussel en de 
Stad Brussel deze woensdagochtend het TissAges-project in de Ons-Heerstraat voorgesteld, in 
aanwezigheid van Bénédicte Linard, Minister van Kinderopvang in de Franse 
Gemeenschapsregering. In dit passiefgebouw bevinden zich zowel solidaire woningen als een 
nieuwe ecocrèche.  

De 5 appartementen op de bovenste verdieping zijn bestemd voor geïsoleerde senioren, en hebben 
elk 1 slaapkamer. Dit project heeft een duidelijk doel: de autonomie van de bewoners behouden en 
tegelijk het isolement en de eenzaamheid doorbreken. 

"Voor deze mensen is TissAges een alternatief voor een verpleeghuis of een instelling voor begeleid 
wonen. Het gaat erom zijn woning te behouden en tegelijk te steunen op de solidariteit van de groep 
die door de bewoners wordt gevormd door zich te verrijken met de levenservaringen, culturen en 
gewoonten van elkaar; ieder brengt iets mee voor de groep en de groep steunt ieder individu! “ 
verklaart Khalid Zian, voorzitter van het OCMW van de Stad Brussel. 

De collectieve dynamiek zal ook openstaan voor de buurt. Een gemeenschappelijke 
ontmoetingsruimte zal onderdak bieden aan sociale en culturele activiteiten voor de bewoners, 
inspelend op de behoeften van de buurt. De activering van deze ruimte zal ook kunnen rekenen op de 
steun van de Buurthuizen van de Stad Brussel.  

Naast de woningen bevindt zich in Tissages ook de 25ste ecocrèche van de Stad Brussel. De crèche 
heet "De 4 Seizoenen", een naam die door kinderbegeleidsters zelf is gekozen. Deze naam verwijst 
zowel naar het specifieke karakter van het gebouw als naar het pedagogische project van dit 
kinderdagverblijf.  

Elk van de twee afdelingen heeft een mooie buitenruimte (een tuin en een terras) die het hele jaar 
door de kinderen zal worden gebruikt. "Slecht weer bestaat niet, alleen slecht materiaal, dat is de 
boodschap die dit project wil overbrengen," legt Arnaud Pinxteren uit, Schepen in Stad Brussel van het 
Jonge Kind en Stadsvernieuwing. "Uiteraard respecteert deze nieuwe ecocrèche ook onze drie 
doelstellingen: zero waste, zero plastic en een 100% biologische en evenwichtige voeding. Dit alles om 



de best mogelijke start te geven aan onze kleine ketjes door hen een ideale omgeving te bieden tijdens 
hun eerste 1000 dagen". 

De ecocrèche De Vier Seizoenen is het resultaat van de transformatie van de co-opvangplaatsen van 
de Van Arteveldestraat. Dit is de eerste van zo’n herlokalisatie-transformatie van een ARBrE-co-
opvang. Twee andere transformaties zullen in 2022 plaatsvinden, terwijl de overige 3 aan de Stad 
zullen worden overgedragen, afhankelijk van het tijdschema van de werkzaamheden (nog eens 3 
transformaties van zo’n voorzieningen). 

De Stad Brussel organiseert 46 kinderdagverblijven (crèches, instapklasjes en co-opvang). Sinds enkele 

jaren bouwt de Stad Brussel elk kinderdagverblijf om tot ecocrèche, met  de 4 Seizoenen als 25ste die 

werd omgevormd. 1168 kinderen - of 72,55% van het totaal aantal plaatsen -  genieten nu al van de 

voordelen van zo’n type crèche. Het doel is om tegen 2023 100% te halen.   

 

 

Meer info ? : 

François Descamps, woorvoerder van Arnaud Pinxteren,  
Schepen van het Jonge Kind, Burgerparticipatie 

 en Stadsvernieuwing, 0474/90 28 39 
 

Florence Cabrera, woordvoerdster van Khalid Zian,  
Voorzitter van het OCMW van Stad Brussel, 0475/ 48 50 54 

 

 


