Korte samenvatting projecten
1) Eerste editie ‘Jonction Cup’ door Urbain Maourobi Sanou (wijkbewoner) in samenwerking
met Buurtsport Brussel.
Organisatie van de eerste editie van het voetbaltoernooi ‘Jonction Cup’ aan de voet van de
sociale woontorens Brigitinnen en Visitandinnen. Het toernooi wordt beëindigd met een
Auberge Espagnole en een prijsuitreiking.
Budget: 700 euro
2) Mycologie in het hart van het wijkcontract door vzw No Waste en de ‘Champignons van
Brussel’
Mycologie is een term die gebruikt wordt voor het onderzoek naar champignons. Met de
middelen zal de vzw eetbare champignons kweken in de tuin van de sociale woontorens
Brigitinnen en Visitandinen.
Budget : 1.556 euros
3)

Diversiteit een feest door jeugdhuis ‘le 88’ in samenwerking met verscheidene wijkcomités.
Feest in het
kader van de dertiende editie van het festival ‘Marollen, mijn diversiteit’.
Budget : 2.475 euros

4) Vertel me wat leeft in je wijk – Jonction door de vzw ‘Action et Recherches Culturelles’ in
samenwerking met vrijwilligers.
Het in kaart brengen en neerschrijven van verhalen van bewoners + de organisatie van
wandelingen in de wijk.
Budget : 2.185 euros
5) Mobiele ateliers door de vzw Cyclocoöperativa
Ontwikkelen van een mobiel fietsatelier. Herstel van fietsen in de Jonctionwijk + installeren
van een wekelijks atelier in de Stalingradlaan.
Budget: 2.800 euros
6) Jonction: Elk adres heeft een geschiedenis door het collectief Expozao
Het aanbrengen van panelen in plexiglas op tien façades in de wijk. De bedoeling is om de
wijk te verbinden met haar verleden (historisch, sociologisch, via anekdotes van de
bewoners,…)
Budget : 3.500 euro
7) Informatiepanelen op de Ursulinen Square door de vzw ‘Skateboarders’
Realisatie en installatie van een informatiepaneel op de Ursulinen Square met informatie
over de vzw, geschiedenis van het plein en ruimte voor info uit de wijk
Budget: 3.000 euro

8) Demystificatie van klassieke muziek door Soumaya Hallak (wijkbewoner, zangeres)
Organisatie van een concert klassieke muziek met verscheidene muzikanten en zangers,
gevolgd door een ontmoeting met het publiek. Bedoeling is om klassieke muziek
toegankelijker te maken voor mensen die normaalgezien niet naar klassieke optredens gaan
Budget: 3.000 euros

