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Philippe CLOSE 
Voorzitter

EDITO
Beste vrienden en vriendinnen van de Buurthuizen, 

Het laatste trimester van het jaar stelt ons voor nieuwe uitdagingen!

Verschillende diensten zijn steeds actief: de shoppingshuttle, de taxivouchers, ... Aarzel niet om 
contact op te nemen met onze maatschappelijk assistenten tijdens de permanenties.
November en december kunnen ook zeer koude maanden zijn. Dit is een risicoperiode voor onze 
ouderen en voor wie sociaal geïsoleerd is.

Vanaf half november activeren de Stad Brussel, het OCMW en de Buurthuizen een «Koudeplan» 
(blz. 7). Mensen die eenzaam zijn, in een precaire situatie verkeren of afhankelijk zijn van anderen, 
kunnen gratis bellen naar 0800/35.550 of zich aanmelden via dit nummer. Deze actie is een 
integraal onderdeel van onze dagelijkse strijd tegen het isolement van de meest kwetsbare en 
meest behoeftige mensen. De Buurthuizen blijven in de frontlinie om de bewoners van onze 
buurten te helpen.

Ten slotte zijn wij ons ervan bewust dat de energiecrisis de Brusselaars hard heeft getroffen. 
Daarom beschikt het OCMW van de Stad Brussel over een Cel Schuldbemiddeling en een Cel 
Energie. Het doel van de Cel Schuldbemiddeling is mensen met een overmatige schuldenlast in 
staat te stellen oplossingen te vinden om hun schulden af te lossen en toch fatsoenlijk te blijven 
leven. Ze bieden individuele begeleiding aan van mensen met een probleem van overmatige 
schuldenlast en/of budgetbeheer (pagina 12)

De teams van De Buurthuizen hebben uiteraard verschillende activiteiten voorbereid om zoveel 
mogelijk mensen in staat te stellen naar buiten te gaan en zich te vermaken (zie blz. 9). Excursies, 
culturele bezoeken, maaltijden, wandelingen. De programma’s zijn beschikbaar in uw Buurthuizen. 
De diensten van de Stad doen ook hun uiterste best om ervoor te zorgen dat voor iedereen 
activiteiten kunnen worden georganiseerd. 

In oktober lanceert de Stad de Digitale Week, een participatief en gedecentraliseerd evenement 
met honderden gratis of bijna gratis digitale activiteiten in heel Wallonië en Brussel (pagina 8-9).

De Buurthuizen proberen altijd cultuur toegankelijk te maken voor de bewoners van de buurten. 
Daarom is het, na Cinéma Palace en BOZAR, nu de beurt aan de Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten om zich bij ons project aan te sluiten en de Brusselaars deze prachtige initiatieven te 
laten ontdekken.

Ik hoop jullie snel te zien in onze Buurthuizen.
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Flashke :

Driemaandelijkse nieuwsbrief van 
de Buurthuizen. Verantwoordelijke 
uitgv : Rita Glineur, Algemene 
Directrice, Buurthuizen, Centrum 
voor maatschappelijke buurtanimatie,                          
31 Antwerpselaan, 1000 Brussel
Tel : 02 209 62 70 - info@lmdq.be

Wij willen uw brievenbus niet meer volstoppen met 
brieven en uw dagelijkse ecologische voetafdruk 

verminderen, … 
Wij stellen u dan ook voor om uw flashke langs 

elektronische weg te ontvangen. Mocht u 
belangstelling hebben, laat het ons dan weten door 

ons een mail te sturen naar info@lmdq.be

6SOCIAL DIENST

A

SPORT IN BUURTHUIZEN7 12

10THÉ DANSANT

HULP AAN HUIS
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SOCIALE PERMANENTIE
Door middel van individuele sociale permanenties, hebben de sociaal assistenten tot doel de 
omwonenden te helpen om hun algemeen welzijn, hun sociale integratie en zelfredzaamheid te 
stimuleren. Daarom onthalen, luisteren, ondersteunen, begeleiden, geven raad of oriënteren zij, 
indien nodig de mensen in functie van hun vragen en noden.

CENTRUM / DISTRICT NOORD

Anneessens : Maandag van 9u tot 12u, dinsdag van 13u tot 15u en donderdag van 9u tot 12u
Washuis : Maandag van 13u30 tot 16u30 en op woensdag van 9u tot 12u
Pijl : Dinsdag van 9u tot 12u en donderdag van 13u tot 16u (op afspraak)
Zuid : (in het Buurthuis Zuid) Donderdag van 9u tot 12u (of op afspraak)
Millennium : Maandag van 9u tot 12u
Noord-oost : 1/2 woensdag (9u tot 12u) (op afspraak)
Krakeel : Maandag van 9u tot 11u30 en donderdag van 13u tot 16u
Ambiorix : Maandag en woensdag van 13h30 tot 16u30 (zonder afspraak) 
Van Artevelde : Maandag van 13u tot 15u30, dinsdag van 9u tot 12u en donderdag van 9u tot 12u

LAKEN/NOH/HAREN

Bockstael - Willems : (naar het Buurthuis Willems) dinsdag en donderdag (op afspraak)
Haren : Dinsdag en donderdag van 9u tot 12u (op afspraak) 
Mellery : Woensdag van 14u tot 16u30 en vrijdag van 9u tot 13u
Model : Dinsdag en donderdag van 9u tot 12u
Nachtegaal : Dinsdag en donderdag van 10u tot 13u 
Rotonde : Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u
Leopold : Op afspraak
Mogelijkheden voor afspraak in het Buurthuis of per telefoon.

BOZAR TENTOONSTELLING
Alexandrië: vervlogen toekomsten blikt terug op de gloriejaren van de antieke grootstad aan de hand 
van een 200-tal werken uit de grootste Europese museumcollecties.

De tentoonstelling werpt een ander licht op Alexandrië en plaatst de stedenbouwkundige, politieke 
en religieuze organisatie van de stad in de kijker. Ook het dagelijkse leven van de inwoners en de 
wetenschappelijke en filosofische uitstraling van dit kloppende hart van de antieke beschaving tussen 
de 4e eeuw v.C en de 4e eeuw n.C. komt aan bod. Een 20-tal hedendaagse werken vult het relaas van 
de tentoonstelling aan en legt kritische en poëtische verbanden in verschillende zijsprongen die vorm 
krijgen in een ambitieuze scenografie. Veel van de aangekaarte thema’s worden bovendien verruimd met 
uitstapjes naar andere periodes, van de Byzantijnse en Arabische hoogdagen tot de moderne tijd, om het 
beeld van Alexandrië doorheen de geschiedenis nog scherper te stellen.

Location :

BOZAR/Paleis voor Schone Kunsten
Ravensteinstraat 23 1000 BRUSSEL

Groepsreizen via uw Buurthuis.
In het kader van onze partnerschap 
met de Stad Brussel
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moeilijkheden om
buiten te komen of
om een voldoende
kamertemperatuur in uw
woning te hebben ?
* u zoekt een plaats waar
u zich kan opwarmen
en met anderen in een
gemoedelijke sfeer in
contact komt en een band
creëert op sociaal gebied ?

De medewerkers van de
Buurthuizen staan klaar          
voor u en kunnen u helpen.

Hulp, informatie of raad
nodig om de winter door te
komen ?

Blijf niet alleen met je
vragen !

De Buurthuizen, in
partnerschap met het
OCMW en de Stad Brussel,
maken zich klaar om een
Vrieskouplan in werking
te kunnen stellen van 15
october 2022 tot 31 maart
2023.

* u bent geïsoleerd en
wenst ondersteuning
en regelmatige huisbezoeken?
* u lijdt kou door een
probleem met de
verwarming ? De gas of
elektriciteit is afgesloten ?
* u kan de energiefactuur
niet betalen of u heeft

VRIESKOUPLAN

AQUAGYM/AQUABIKE

AQUAGYM NOH

Uurooster: donderdag van 12.40 tot 13.40uur
Locatie: zwembad Neder-Over-Hembeek 

AQUAGYM LAEKEN

Uurooster: vrijdag van 15 tot 16 uur
Plaats: zwembad van Laken

Prijzen :
Alleen via sportkaarten:
- 25 euro voor 10 plaatsen (inwoner van de stad Brussel)
- 35 euro voor 10 plaatsen (woonachtig buiten VBX)

De cursus:
- 2 plaatsen/koffers (5 euro voor inwoners van de stad Brussel)
- 2 plaatsen/koffers (7 euro voor inwoners buiten VBX)
Sportkaarten zijn te koop in uw Buurthuis

Info en reserveringen : 
CURSUS GEGEVEN DOOR DE ASBL LA GAZELLE
ONLINE RESERVERINGEN VIA : HTTPS://GAZELLE-COACH.COM

Deze foto van onbekende auteur valt onder de CC BY-ND-licentie

De Buurthuizen bieden u sportsessies aan in de zwembaden van de Stad Brussel.
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CENTRUM/WIJK NOORD

Buurthuis Washuis  

FOCUS OP : 

Donderdag 27 oktober: 
Intergenerationele soep special 
Haloween 
 
Donderdag 3 november: Film in 
Palace: «Zelfs de muizen gaan 
naar de hemel». 
 
Woensdag 7 december: Bezoek 
van Sinterklaas 
 
Buurthuis Anneessens  
 
FOCUS OP : 
 
Dinsdag 25 oktober: Moeder en 
kind workshop 
 
Donderdag 10 november : 
Busreis naar de grotten van 
Comblain 
 
Woensdag 7 december : 
Sinterklaas in de Palace bioscoop 
 
Buurthuis Zuid  
 
FOCUS OP : 
 
Woensdag 5 oktober: 
Bezoek aan het Planetarium 
 
Woensdag 9 november: 
Bezoek aan het Afrikamuseum 
 
Woensdag 12 december: 
Kerstmarkt 
 
Buurthuis Van Artevelde  
 
FOCUS OP : 
 
Donderdag 20 oktober: 
Animatie: «Hoe verlaagt u uw 
gas- en elektriciteitsrekening? 
 
Donderdag 3 november: 
Avontuurlijke spelletjes in de 
Sortilège
 

Woensdag 12 december: 
Kerstmarkt 
 
Buurthuis Marollia 
 
FOCUS OP : 
 
Elke maandag: Spaanse lessen 
vanaf oktober 
 
Vrijdag 4 november: 
Halloweenfeest 
 
Vrijdag 23 december: Kerstfeest  
 
Buurthuis Pijl  
 
FOCUS OP :  
 
Zaterdag 29 oktober: 
Buurtrommelmarkt en leuke 
activiteiten 
 
Van 1 tot 4 november 
(Allerheiligen): 
Intergenerationele activiteiten en 
uitstapjes 
 
Donderdag 22 december : 
Kerstmaaltijd 
 
Buurthuis Millenium:  
 
FOCUS OP :  
 
Woensdag 5, 12, 19 en 26 
oktober: van 9.30 tot 11.30 uur 
naailes met Amina en van 14 
tot 16 uur Diamond painting en 
creatieve en intergenerationele 
activiteiten. 
 
Dinsdag 2 november: Halloween 
verkleedfeest 
 
Donderdag 22 december: 
Feestelijke eindejaarsmaaltijd 
 
Buurthuis Krakeel  
 
FOCUS OP :  
 
Vrijdag 18 oktober: Vlooienmarkt 
 
Woensdag 7 december: 
Sinterklaas 

Woensdag 21 december: 
Kerstmaaltijd  
 
Buurthuis Bockstael  
 
FOCUS OP : 
 
Elke woensdag sport in het 
koning Boudewijnstadion:        
Wil je weer in vorm komen?  
De atletiekbaan is speciaal voor 
ons beschikbaar! 
 
Elke laatste vrijdag van de 
maand: WOMEN’S SHARING 
Ontbijt tussen buren. Een 
moment van gezellig samenzijn, 
uitwisseling en delen bij een 
goede koffie 
 
Elke ochtend : LES DOUCEURS 
DU MATIN, een koffie, een 
croissant en een chocoladetaart 
in onze cafetaria

De Buurthuizen zijn gesloten 
op de volgende dagen: 1 en 2 
november, 11 en 15 november

De Buurthuizen zullen gesloten 
zijn van 26 tot en met 

30 december 2022 

COVID 19: Informeer en 
registreer u in de Buurthuis 

voor alle activiteiten.

ENKELE ACTIVITEITEN OM TE ONTHOUDEN
In oktober, november en december zijn tal van activiteiten en culturele uitstapjes gepland. 
De programma’s zijn op verzoek verkrijgbaar. De volledige agenda’s en activiteiten zijn in uw 
Buurthuis beschikbaar. Neem contact op met de teams ter plaatse.
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LAEKEN/NOH/HAREN

Buurthuis Haren  
 
FOCUS OP : 
 
Woensdag 26 oktober: 
Bezoek aan de tentoonstelling 
«Toetanchamon». 
 
Donderdag 24 november: 
Geleide natuurwandeling: 
«Brussel en het water 
 
Woensdag 14 december: 
Tentoonstelling «Daniel Buren» in 
Luik + kerstmarkt  
 
Buurthui Nachtegaal 
 
FOCUS OP :  
 
Woensdag 26 oktober: 
Halloween-maaltijd 
 
Week van 21 november: 
Internationale week voor de 
uitbanning van geweld tegen 
vrouwen 
 
Woensdag 21 december: 
Kerstmaaltijd 

 

Buurthuis Bruyn  
 
FOCUS OP :  
 
Zaterdag 15 oktober: Bezoek aan 
het natuurhistorisch museum en 
vivarium in Doornik 
 
Vrijdag 4 november: Halloween  
Halloween parade 
 
Woensdag 21 december: 
Kerstmarkt in Brussel 
(Winterpret) 
 
Buurthuis Model  
 
FOCUS OP : 
 
Woensdag 12 oktober: Bezoek 
aan de Toetanchamon-
tentoonstelling  
 
Week van de 21 november 
Internationale week voor de 
uitbanning van geweld tegen 
vrouwen 
 
Dinsdag 6 december: Sinterklaas 
 
Buurthuis Mellery  
 
FOCUS OP :
 
Elke woensdag: Shopping shuttle 

 
Elke dinsdag: Zelfgemaakte soep 
 
Dinsdag 20 december: 
Kerstmaaltijd
 
Buurthuis Rotonde / Léopold  
 
FOCUS OP : 
 
Maandag 10 oktober : Salsa-
initiatie - MDQ Léopold  
 
Woensdag 19 oktober : 
Alzheimer Café -  Rotonde  
 
Buurthuis Ambiorix  
 
FOCUS OP : 
 
Elke dinsdag: Plastic Art 
Workshop 
 
Woensdag 12 oktober: 
Zero waste workshop 
(deodorantverstuiver) 
 
Woensdag 26 oktober: Vertoning 
van de film «Hors Normes 

DE WEEK VAN HET DIGITALE
De Week van het digitale is een participatief en gedecentraliseerd evenement met honderden gratis of 
bijna gratis digitale activiteiten in heel Wallonië en Brussel.

Opgericht in 2001, verdedigt zij de waarden die oorspronkelijk door de uitvinders van een vrij en voor 
iedereen toegankelijk internet werden gepropageerd: het delen van kennis, emancipatie van burgers, 
gelijkheid van gebruikers en webneutraliteit. Deze waarden kunnen alleen worden bereikt door de toe-
eigening van digitale instrumenten door het grote publiek en door onderwijs in digitale media.

Ontdek foto- en videobewerking, internet, blogs, sharing tools, enz., leer hoe je je smartphone of tablet 
beter kunt gebruiken en ontdek de nieuwste digitale innovaties...

Lokale actoren worden uitgenodigd om activiteiten voor te stellen 
voor bewustmaking en opleiding op het gebied van internet en 
digitale technologie in de verschillende gemeenten van het land. Het 
doel is om het gebruik van deze technologieën door zoveel mogelijk 
mensen aan te moedigen, om de digitaal meest kwetsbaren in staat 
te stellen te ontdekken, te leren en/of te trainen, en voor anderen om 
hun kennis te verdiepen en de uitdagingen van digitale hulpmiddelen 
beter in kaart te brengen.

De volgende editie van de week van het digitale vindt plaats van 10 
tot 21 oktober 2022 en heeft als thema «Digitale e-volwassenheid: 
echt een kwestie van leeftijd?
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THÉ DANSANT
De Buurthuizen in samenwerking met Warned, nodigen u uit voor de tweede editie van onze 
Theedans!

Vrijdag 7 oktober 2022, van 13 tot 17 uur, in het Grand Hospice ( 12A rue du canal ). 
Deze Theedans is een evenement speciaal voor 65-plussers in het kader van de Internationale Dag van de 
Ouderen (1 oktober). 
 
Met de Buurthuizen van de Stad Brussel en de Theedans beleeft u een middag die u niet snel zult 
vergeten : een Engelse theetijd, een uitzinnige sfeer, bachata op het grasveld, een betoverende DJ en 
verbluffende artiesten. Dress code is verplicht. 
 
Meer informatie bij uw Buurthuis of via info@lmdq.be 

DE KUNST VAN DE WELSPREKENDHEID BIJ HET 
BUURTHUIS BOCKSTAEL
De cursus welsprekendheid ging drie jaar geleden van start. Het project kwam tot stand dankzij de mo-
tivatie van de animatrices die hun cursisten wilden helpen zich beter mondeling uit te drukken, wat een 
echte uitdaging was. Goed spreken kun je leren en daarvoor hebben de Académie des Arts de la Ville 
de Bruxelles en het team van Buurthuis Bockstael de handen in elkaar geslagen. Ze hebben een partner-
schap opgebouwd om zelfvertrouwen aan te leren in andere situaties dan die van de klassieke taalles. In 
staat zijn om je uit te drukken buiten de klas, op straat, in het dagelijks leven.

Allegra Curtopassi, docente spreekkunst, heeft de doelstellingen van dit partnerschap begrepen: een 
sterke band creëren om de leerlingen in staat te stellen zichzelf bloot te geven en uit hun comfortzone 
te durven stappen.  
We hadden een kort gesprek met haar:

Kunt u ons vertellen over 
uw ervaring in het Buurthuis 
Bockstael?

Het is met veel plezier en 
enthousiasme dat ik dit derde 
jaar van welsprekendheidslessen 
in het Buurthuis Bockstael ga 
beginnen! 

Ik ben docente spreekkunst 
aan de Académie de la Ville 
de Bruxelles en dankzij een 
constructieve samenwerking 
tussen de Académie en 
het Buurthuis ga ik elke 
woensdagochtend naar het 
Buurthuis «Bockstael». 

Daar verwelkom ik samen met 
een toegewijd team een kleine 
groep dames voor een heel 
bijzonder moment. De cursisten 
zijn gemotiveerde, moedige 
vrouwen die willen leren! 

Wat is een cursus 
welsprekendheid?

De cursus welsprekendheid 
is een “safe space” waarin 
studenten de ruimte hebben om 
te durven: zich durven uitdrukken 
in een taal die niet de hunne is, 
voor een groep durven staan, 
het podium op durven gaan, een 
mening durven verdedigen.
Leerlingen vertellen me 
vaak dat ze verlegen zijn of 
schroom voelen wanneer ze 
zich in het dagelijks leven in 
het Frans moeten uitdrukken. 
Deze «onmogelijke situaties» 
kunnen leiden tot frustratie, 
misverstanden en echte 
praktische belemmeringen. 
Door middel van speelse 
activiteiten en rollenspellen 
proberen we samen deze 
barrières weg te werken. Ik 
bewonder de toewijding van de 
leerlingen: de manier waarop 
ze zich ontplooien en elkaar 
helpen van de ene cursus naar de 
andere is prachtig om te zien... 
Alle respect voor hen!

Wat blijft u bij van deze 
ervaring?

Ik heb veel geleerd uit deze 
verrijkende ervaring. 

De uitwisselingen en de banden 
met de leerlingen zijn kostbaar. 
Er wordt zo een deur geopend 
naar een andere manier van 
onderwijzen en leren. 

Het is een echte uitwisseling: 
een bruisende mengeling van  
lachen, moed, menselijkheid en 
vrijgevigheid. 
Ik dank de «welsprekende 
dames», Nabila en Nadia, voor 
hun ontvangst en voor de 
levendige woensdagochtenden 
die ze me bieden!

Nadia Akel, Allegra Curtopassi en Nabila El Housni
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De Buurthuizen Rotonde en Leopold zijn verheugd u uit
te nodigen op de opening van de tentoonstelling 

Foto’wandel
Donderdag 13 oktober 2022 om 17.00 uur

Tentoonstelling open voor het publiek
Maandag 17 tot 21 ocktober 2022

Van 10 uur tot 12 uur

Buurthuis Rotonde
Eeuwfeestlaan - Sint-Lambertusplein

1020 Laken
Contact: 0490/47.67.53 - info@lmdq.be

De Veertiendaagse van de Solidariteit in de stad Brussel staat dit jaar in het teken van de globalisering. 
Het zal lopen van 1 oktober tot 15 oktober 2022.

Globalisering kenmerkt de ontwikkeling van uitwisselingen en menselijke interacties over de hele planeet. 
Dit verschijnsel houdt nauw verband met de verbetering van de informatietechnologie de laatste dertig 
jaar.

• Hoe kunnen we denken over economische overgang door gebruik te maken van de mogelijkheden 
die de globalisering biedt?

• Hoe kan een paradigmaverschuiving naar een eerlijker en duurzamer geglobaliseerde economie tot 
stand worden gebracht?

• Hoe kunnen wij de werknemers in de wereld hun waardigheid teruggeven door hen niet langer als 
een vulgaire productiefactor te beschouwen?

• Hoe kunnen we het werk, de ontwikkeling van kennis door uitwisseling en de bijdragen van burgers 
over de hele wereld vergemakkelijken?

• Hoe kunnen de mogelijkheden van de mondialisering worden benut voor effectievere democratieën 
en een grotere betrokkenheid van de burgers bij het publieke debat?

• Hoe kan worden voorkomen dat transnationale ondernemingen staten verzwakken door ze met 
elkaar te laten concurreren en zo sociale en milieuregelgeving naar beneden halen?

VEERTIENDAAGSE VAN INTERNATIONALE 
SOLIDARITEIT 2022 :  «GLOBALISERING»

Al deze vragen zullen aan de orde komen tijdens de nieuwe editie 
2022 van de Veertiendaagse van de Internationale Solidariteit.

De Veertiendaagse van de Internationale Solidariteit is een 
evenement dat wordt georganiseerd door de Stad Brussel, in 
samenwerking met de Adviesraad voor Internationale Solidariteit. 
Maar ook van de burgermaatschappij, namelijk alle verenigingen die 
tijdens het evenement hun kennis inbrengen.

Ontdek het gedetailleerde programma van al deze evenementen op 
het sikte internet: https://quinzainesolidarite.bruxelles.be/ en neem 
deel aan deze momenten van uitwisseling en delen.
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Taxicheques met een nominale waarde van € 5 per stuk worden u onder bepaalde voorwaarden 
aangeboden door het Brussels Gewest. Zo kunt u zich gemakkelijk verplaatsen per taxi binnen het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest of vanuit het Gewest. Op deze pagina kunt u vinden waar u ze kunt 
verkrijgen.

Voorwaarden om in aanmerking te komen 

Om in aanmerking te komen voor de regionale taxicheques met universele waarde, moet u in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest wonen en aan de volgende voorwaarden voldoen:

TAXICHEQUES

- ofwel gehandicapt zijn (+9 punten, d.w.z. +66%) + bewijs van on-
bekwaamheid om het openbaar vervoer te gebruiken + verhoogde 
tegemoetkoming.
- of ouder zijn dan 75 jaar + bewijs van onbekwaamheid om het 
openbaar vervoer te gebruiken + verhoogde tegemoetkoming.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw Buurthuis of ons algemeen secretariaat op 
02/209.62.70 - info@lmdq.be

U HEEFT THUISHULP NODIG?
Zoekt u hulp om u te ondersteunen bij uw dagelijkse taken thuis? 
Bent u ziek geworden, heeft u een ongeluk gehad of werd u in het 
ziekenhuis opgenomen en wilt u thuis kunnen blijven wonen? 

Kent u iemand die hulp nodig heeft en in dezelfde situatie verkeert? 
De vzw Dienst voor hulp aan Senioren, gesteund en gesubsidieerd 
door de Stad en Iriscare, biedt een thuishulpdienst via zorgverleners 
voor het bereiden van maaltijden, boodschappen doen, onderhoud 
van de woning, administratief en budgettair beheer of zelfs 
begeleiding tijdens medische en sociale afspraken, enz.

De dienst biedt ook een luisterend oor om uw behoeften zo goed 
mogelijk te begrijpen.

Dienst voor hulp aan Brusselse Senioren vzw - Van Helmontstraat 32 
- 1000 BRU - 02 505 46 70 - 0476 81 23 23 - info@aidefamiliale.be

DIENST SCHULDBEMIDDELING EN ENERGIE
De doelstelling van de Dienst Schuldbemiddeling is aan mensen 
met schuldoverlast de kans te bieden om oplossingen te vinden 
om hun schulden terug te betalen, waarbij ze toch fatsoenlijk 
kunnen leven. Het gaat om een individuele begeleiding van de 
personen die kampen met een probleem van schuldoverlast en/of 
budgetbeheer.

De mensen die door deze dienst geholpen worden zouden hun 
financiële situatie terug in de hand moeten kunnen krijgen, dank zij 
het onderbreken van de zich opstapelende onbetaalde facturen, 
herinneringskosten en bijkomende kosten. Concreet neemt de dienst 
de talrijke aanvragen voor problemen van schuldoverlast ten laste die 
hem meegedeeld worden door de maatschappelijke werkers van de 
sociale antennes, door verschillende diensten van het OCMW, evenals 
door externe diensten en personen.
Op te merken dat er een Cel energie opgericht werd binnen de 
Dienst Schuldbemiddeling. Haar voornaamste opdracht bestaat uit 
het bieden van de kans om op meer efficiënte wijze om te gaan met 
alle aspecten van de energieproblematiek waarmee de Brusselse 
gezinnen geconfronteerd worden.

Info & contact :

Zavelputstraat 2
1000 Brussel

02 563 53 11
Maandag tot vrijdag : 9u - 12u

Permanenties op afspraak
Maandag tot donderdag : 13u- 
16u - Vrijdag : 13u - 15u


