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Philippe CLOSE 
Voorzitter

EDITO
Beste vrienden en vriendinnen van de Buurthuizen,

Het jaar 2021 is begonnen en loopt verder in deze zeer speciale context.

Het jaar 2020 blijft in ons geheugen gegrift als het jaar waar we een nooit geziene 
sanitaire crisis doormaakten waarvan de impact op ons leven en op onze persoonlijke 
vrijheid zwaar heeft gewogen. Deze pandemie heeft ons duidelijk gemaakt hoezeer onze 
sociale contacten, uitwisselingen en onze gemeenschappelijke activiteiten primordiaal 
zijn  voor ons welzijn en het samenleven.  

De teams van de Buurthuizen hebben hun beste beentje voorgezet om creatief uit de 
hoek te komen om te beantwoorden aan ons aller belangrijkste objectief : het isolement 
bestrijden.

Boodschappen doen, uitdeling van soep,  telefonische permanentie, uitdelen van maskers, 
voedselpaketten….zijn een veelvoud van projecten en diensten welke ons hebben 
toegelaten om met u allen in contact te blijven ondanks de opgelegde sanitaire restricties 
(zie pagina’s 6-7).

Ik zou ook willen terugkomen op het project « Open When », tot stand gebracht om 
gëisoleerde personen moreel te ondersteunen. De Buurthuizen, in samenwerking met 
het Openbaar Onderwijs van de Stad  Brussel, hebben tekeningen en brieven thuis 
gebracht aan de inwoners ingeschreven in ons Isolementplan. 

Door het concept van deze « surprise brieven », konden 500 personen profiteren van 
deze solidariteitsactie. Alle teams werden gemobiliseerd om aan dit bijzondere project 
mee te werken in november en december.
Ook is er nog  een ander type hulp beschikbaar voor personen welke getroffen zijn door 
de socio-economische gevolgen van deze crisis. Het is altijd mogelijk om een afspraak 
met een maatschappelijke assistent te nemen (zie pagina 12). 

Ook gedurende dit nieuwe trimester zijn de Buurthuizen op de afspraak om activiteiten 
en diensten voor te stellen, weliswaar met de nodige aanpassingen om alles op een veilige 
manier  te laten verlopen.

Het is enkel en alleen door het respecteren van de sanitaire maatregelen dat we allen 
samen, beetje bij beetje,  deze crisis achter ons kunnen laten. Voorzichtigheid en burgerzin 
moeten ons leidmotief zijn in onze dagelikse acties.

Ik wens u een mooi en excellent begin van het nieuwe jaar.

Ik hoop u snel terug te vinden in de 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
Credit Foto : 
https://unsplash.com/s/photos/brussels

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

6SOLIDARITEITSPROJECTEN

ONZE DIENSTEN VRIJWILLIGERSWERK7 9

10DE WEEK VAN DE VROUWEN 2021
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SOLIDARITEITSPROJECTEN
Het jaar 2020 werd sterk beïnvloed door de Covid-19-crisis. Er werden een reeks maatregelen genomen 
om de verspreiding van het virus tegen te gaan en deze hebben vaak geleid tot het wegvallen van 
activiteiten en cursussen. 

Met het naderen van de eindejaarsfeesten, die traditioneel een tijd van samenkomen zijn, hebben de 
Buurthuizen hun uiterste best gedaan om in contact te blijven met de bewoners en gebruikers. Onze 
medewerkers en vrijwilligers bleven zich daarom zonder aarzelen inzetten voor verschillende acties. Een 
overzicht.

«OPEN WHEN»
 
Het project “Open when” is gebaseerd op een uniek concept: men schenkt een grote enveloppe waarin 
zich tien kleinere enveloppen bevinden. Deze worden vervolgens op bepaalde momenten geopend, 
bijvoorbeeld: «openen als je je verveelt», «als je troost nodig hebt», «als je je eenzaam voelt»,...

Het idee achter dit project was 
om steun te bieden aan de 
meest kwetsbare en geïsoleerde 
mensen en hen vooral tijdens 
de feestdagen te laten zien 
dat ze niet alleen zijn. Voor dit 
project kregen we de steun van 
de scholen van de Stad Brussel 
(via het Departement Openbaar 
Onderwijs). We hebben 
honderden tekeningen en brieven 
van kinderen verzameld. Een 
woord, een attentie,… Gebaren 
van onschatbare waarde in een 
simpele enveloppe.  

Het resultaat is dat er tijdens de eerste twee weken van december niet minder dan 500 enveloppen 
(elk met 10 thema-enveloppen) werden verdeeld door de teams van de Buurthuizen. In elke enveloppe 
vonden mensen een brief, een tekening, een spelletjes, troostende woorden om hen terug wat moed te 
geven!
Het is een gebaar dat veel emoties losmaakte bij de mensen die opgenomen zijn in ons plan isolement. 

«SHOE-BOX»

De actie, die in 1999 door de vzw Samaritanen van Brussel werd gelanceerd, zamelt dozen in voor de 
daklozen en behoeftigen in België. Tijdens de eindejaarsfeesten worden deze vervolgens in de vorm van 
geschenken uitgedeeld door verschillende hulporganisaties (De Samaritanen, les Restos du Coeur, le 
SAMU Social, Vincent de Paul, Poverello, enz.)..

De schoenendozen bevatten 10 voedingsmiddelen en dranken: niet alcoholisch, niet bederfelijk, 
gemakkelijk te openen en klaar om te gebruiken... en ook een wenskaartje. De dozen worden vervolgens 
ingepakt als kerstcadeautjes.
De Buurthuizen Model en Haren hebben met de hulp van hun gebruikers meer dan honderd dozen 
samengesteld.
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SOEPVERDELING

De Buurthuizen hebben vanaf het begin van de insluitingsperiode een pendeldienst opgezet om de 
meest geïsoleerde, kwetsbare of simpelweg niet-mobiele mensen te helpen om hun boodschappen te 
doen. Ook na de nieuwe overheidsmaatregelen leek het nog steeds nuttig en belangrijk om deze dienst 
gratis te blijven aanbieden.

PENDELDIENST 

Een team vrijwilligers doet 
boodschappen voor personen in 
moeilijkheden die op
het grondgebied van de Stad 
Brussel wonen. 2 tot 3 maal per 
week winkelen ze bij verchillende 
handelaars.

Eens alle aankopen zijn verza-
meld, worden ze rechtstreeks 
door onze medewerkers aan
huis geleverd.

HULP NODIG ?

VOORWAARDEN :

- Inwoners van de Stad Brussel (1000-1020-1120-1130)
- voor de mensen die gëisoleerd zijn en/of moeilijkheden hebben om zich te
verplaatsen

WERKWIJZE :

- Vooraf inschrijven via het groene nummer 0800 35 550, uw maatschappelijk assistent
of per mail via info@lmdq.be

- Opmaken van uw boodschappenlijst op basis van ons modeldocument

- De boodschappen worden gedaan op basis van uw lijst

- Levering aan uw voordeur door onze medewerkers, volgens de organisatie van leveringsrondes
(tijdens de week)

- Betaling via het overschrijvingsformulier dat u ontvang bij uw boodschappen

CONTACT :

Bel de maatschappelijk assistent van uw Buurthuis of het groene nummer
0800 35 550 – Mail naar info@lmdq.be

De Buurthuizen Mellery, Nachtegaal en Haren bieden hun gebruikers wekelijks afhaalsoepen aan.

Na de tweede “lockdown” op het einde van het jaar en de sluiting van 
de sociale cafetaria’s en andere activiteiten, zijn verschillende 
Buurthuizen begonnen met het aanbieden van afhaalsoepen.

Het idee is niet enkel om verbonden te blijven met elke gebruiker, 
maar ook om seizoensgebonden producten of originele recepten aan 
te bieden en te laten ontdekken. Dank aan de teams voor de heerlijke 
bereidingen die een glimlach op de gezichten van ons publiek 
toveren en hun harten verwarmen.
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THAB BRUSSEL
Vanaf 1 januari 2021 is Brusselse openbare instelling Iriscare bevoegd voor de toekenning van de 
tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) voor ouderen die in Brussel wonen.

WAT IS DE THAB EN WIE HEEFT ER RECHT OP ?
De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) wordt toegekend aan ouderen vanaf 65 jaar met 
een laag inkomen en een verminderde zelfredzaamheid om hen financieel te ondersteunen voor de 
bijkomende kosten als gevolg van het verlies aan autonomie. 
Vanaf 1 januari 2021 zal Iriscare voor de Brusselaars de tegemoetkoming uitbetalen. Die verandering is 
het gevolg van de zesde staatshervorming inzake de uitvoering van de overdracht van bevoegdheden 
over de gezondheidszorg en bijstand aan personen.

WELK BEDRAG KAN U KRIJGEN ?
Het bedrag van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden wordt op jaarbasis berekend, maar wordt 
maandelijks betaald (ten laatste op de 26ste werkdag van de maand, als deze op een feestdag of in het 
weekend valt, de dag ervoor).
Opgelet : u ontvangt niet per definitie het maximumbedrag dat overeenstemt met uw medische 
categorie! Het bedrag van de tegemoetkoming hangt ook af van uw gezinssituatie en uw inkomen op het 
moment van de aanvraag.

HOE VRAAGT U EEN THAB AAN ?
U kunt ten vroegste op uw 65e verjaardag een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) 
aanvragen. U kan het online formulier invullen via www.myIriscare.brussels. U kan uw aanvraag ook 
schriftelijk indienen. 

U kan het formulier aanvragen door :

• te bellen naar het gratis nummer 0800 35 499, bereikbaar op maandag van 8u tot 12u; dinsdag tot   
vrijdag van 8u tot 16.30u

• een e-mail te sturen naar: apa-thab@iriscare.brussels
• een brief te sturen naar: Trierstraat 70 bus 2, 1000 Brussel

Als u dat wenst, kan u hulp vragen aan een naaste of uw OCMW, gemeente, ziekenfonds of rusthuis om 
uw aanvraag in te dienen.

WAT ZIJN DE VOORWAARDEN OM DE THAB TE KRIJGEN ?
• minstens 65 jaar
• gedomicilieerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
• verminderde zelfredzaamheid erkend door een arts van de FOD Sociale Zekerheid
• minstens zeven punten op de schaal van zelfredzaamheid
• een laag inkomen

HOE WORDT MIJN VERLIES VAN AUTONOMIE BEOORDEELD ?
Uw verlies van onafhankelijkheid wordt beoordeeld op basis van de impact op uw dagelijkse activiteiten. 
Bij deze beoordeling wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met uw moeilijkheden bij het bewegen, 
koken en eten.
LET OP : u kunt het niet combineren met de inkomensvervangingstoelage of de inburgeringstoelage.

WAAR HANGT DE HOOGTE VAN MIJN TOESLAG VAN AF ?
De hoogte van uw toeslag is afhankelijk van :

• de ernst van uw verlies aan autonomie (medische situatie);
• uw gezinssituatie;
• uw inkomen op het moment van de aanvraag.
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VERDELING VAN MONDMASKERS
De Stad Brussel zal in januari 2021 opnieuw maskers uitdelen : 

U zowel voor uzelf als voor de mensen onder uw dak een masker. Ga met uw identiteitskaart naar één 
van de 18 geopende Buurthuizen : Anneessens, Bruyn, Washuis, Trefpunt Lips, Haren, Marollia, Mellery, 
Zuid, Millenium, Model, Noord-Oost, Krakeel, Nachtegaal, Secretariaat van de Buurthuizen.

Opgelet : de Buurthuizen Borgval, Pijl, Zinnik en Willems maken geen deel uit van het distributienetwerk 
voor maskers. Om het Buurthuis bij u in de buurt te vinden : zie pagina’s 4-5. 

De Buurthuizen zijn open, maar het is altijd beter om te bellen voordat u komt. Op vrijdag zijn de 
Buurthuizen om 16u30 gesloten.

Het gratis nummer van de Buurthuizen blijft open :
0800 35 550

GIVE A DAY : VRIJWILLIGERSWERK
De Stad Brussel moedigt vrijwilligerswerk aan via een revolutionair platform

2020 heeft heel wat in beweging gebracht voor het vrijwilligerswerk en de lokale burgerparticipatie. 
De Stad Brussel heeft een platform gelanceerd voor automatische matching tussen Brusselse burgers-
vrijwilligers en lokale verenigingen (www.giveaday.be/brussel). 

Het platform Give a Day, dat in 2018 werd opgericht, zorgt voor de link - de juiste term is 
«matching» - tussen mensen die zich willen inzetten en de behoeften of projecten van verenigingen. Give 
a Day is opgebouwd als een ecosysteem: in het midden bevinden zich de verenigingen en de vrijwilligers, 
bedrijven, gemeenten en scholen draaien rond deze middenkern. Het doel? Een band creëren tussen 
alle actoren om zo de projecten van de verenigingen te verwezenlijken. Zo krijgen de gebruikers de 
mogelijkheid om samen maatschappelijke uitdagingen aan te gaan en een betere en efficiëntere wereld 
op te bouwen. 

De Stad Brussel wil via dit partnerschap met Give a Day vrijwilligerswerk aanmoedigen. Dankzij het 
concreet engagement van de burgers in de verenigingswereld kan er zo een hechte samenleving 
gecreëerd worden. 

Het hoofddoel van dit digitale instrument is dus de burgers aan te moedigen om deel te nemen aan het 
verenigingsleven van de stad en de verenigingen in staat te stellen hun projecten uit te voeren. Samen 
zijn we er vast van overtuigd dat dit kwalitatief hoogstaande digitale instrument de maatschappelijke 
betrokkenheid van onze lokale gemeenschap verder zal stimuleren.

Het platform is operationeel sinds 1 juni en geeft concreet gestalte aan de samenwerking tussen de 
partners om het engagement van de burgers te ondersteunen en om het kritisch denken, de solidariteit 
en de strijd tegen sociale onrechtvaardigheid te bevorderen. Om ervoor te zorgen dat de geëngageerde 

burgers van vandaag de geëngageerde burgers van morgen worden, 
is het onze prioriteit om de waarde van hun acties te vergroten en te 
laten zien hoe zin voor engagement binnen ieders bereik ligt.

www.giveaday.be/brussel richt zich tot alle burgers en verenigingen. 
Het platform biedt verschillende initiatieven aan en biedt de 
mogelijkheid deel uit te maken van een zeer uitgebreid netwerk met 
solidaire ideeën dat al meer dan 3 400 verenigingen (waaronder 
meer dan 250 in Brussel) en bijna 20 000 vrijwilligers omvat.
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De stad Brussel organiseert reeds een aantal jaren op rij een «Week van de Rechten van de Vrouwen»  
rond de symbolische datum van 8 maart (voorheen werd jaarlijks een 14-daagse van de vrouwen 
rond 25 november georganiseerd). Gedurende een week worden allerlei activiteiten (conferenties, 
workshops, tentoonstellingen, toneelstukken,...) aangeboden aan de inwoners van Stad Brussel om 
verschillende thema’s in verband met genderongelijkheid en vrouwenrechten aan te kaarten. 

De Stad Brussel organiseert reeds een aantal jaren op rij een «Week van de Rechten van de Vrouwen»  
rond de symbolische datum van 8 maart (voorheen werd jaarlijks een 14-daagse van de vrouwen rond 25 
november georganiseerd). 

Gedurende een week worden allerlei activiteiten (conferenties, workshops, tentoonstellingen, 
toneelstukken,...) aangeboden aan de inwoners van Stad Brussel om verschillende thema’s in verband 
met genderongelijkheid en vrouwenrechten aan te kaarten. 

Voor de editie 2021 heeft de Cel Gelijke Kansen - in overleg met de schepene die verantwoordelijk is voor 
deze bevoegdheid - besloten om de ongelijkheden van vrouwen in verschillende professionele domeinen, 
gaande van ondernemerschap tot de academische wereld, politiek, sport en cultuur, onder de aandacht 
te brengen.  
 
Deze oproep voor projecten is gericht naar lokale actoren en actrices met expertise in de strijd tegen 
genderdiscriminatie. Elk project dat voldoet aan het thema van de WVRV en activiteiten aanbiedt die 
toegankelijk zijn voor iedereen, kan deel uitmaken van onze programatie. 

De kosten voor de voorbereidingen en uitvoering van de voorgestelde activiteit(en) kunnen worden 
gedekt door middel van een subsidie van de Stad.  

Het primaire doel van de WVRV zal zijn om een breed publiek bewust te maken van de obstakels 
waarmee vrouwen uit alle lagen van de bevolking in de beroepssfeer worden geconfronteerd. 

Onder andere : 

-Aan de academische sector waarin de ondervertegenwoordiging van vrouwen in bepaalde vakgebieden 
en/of niveaus van academisch onderzoek nog steeds een feit is en gevolgen heeft voor de kwaliteit van 
het onderzoek (cfr. Genderbias);

-Aan de culturele sector: film, muziek, beeldende kunst, mode,... waarin men tevens geconfronteerd wordt 
met de ondervertegenwoordiging van vrouwen, ongelijke lonen, enz.;

-Aan de politiek waarin, hoewel vrouwen steeds meer aanwezig zijn, verantwoordelijkheden en 
zogenaamde «mannelijke» competenties (defensie, economie, buitenlandse zaken,...) vaak nog uitsluitend 
voorbehouden zijn aan mannelijke verkozenen;

-Aan de sportsector, waar een aantal sporten nog steeds meisjes en vrouwen uitsluit en minder 
mogelijkheden biedt voor jonge professionals om vooruitgang te boeken;
-Aan het ondernemerschap waarvoor netwerken, financiële middelen, enz. nodig zijn maar waar vrouwen 
nog steeds minder toegang tot hebben,…;

WEEK VAN DE RECHTEN VAN DE VROUW 2021
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De lijst is zeker niet exhaustief en staat open voor suggesties van verenigingen die willen deelnemen 
aan de WVRV.  

Het doel van de voorgestelde activiteiten is om : 

• Het publiek bewust te maken van bestaande ongelijkheden tussen vrouwen en mannen in de 
verschillende professionele domeinen;

• Tools/tracks aan te bieden om ongelijkheid aan te pakken;
• Vrouwen die erin geslaagd zijn ongelijkheid te bestrijden, door middel van getuigenissen, het woord 

te geven;
• De ontmoeting tussen jongens / mannen en meisjes / vrouwen te bevorderen om het onderwerp te 

bespreken en vooroordelen uit te wissen;
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Volgende studenten kunnen tijdens de blok gebruikmaken van de ruimtes : jongeren ouder dan 16 jaar, op 
vertoon van hun studentenkaart en na inschrijving ter plaatse.

Wanneer?

Van 16 november 2020 tot en met 30 januari 2021

Openingsuren?

Van maandag tot en met zaterdag van 9u tot 21u

Waar?

• Laken: Emile Bockstaellaan 114
• Neder-Over-Heembeek: Bruynstraat 225
• Marollen: Spiegelstraat 7

Meer info?

02 563 66 51
sallesdetudes@cpasbxl.brussels

HET OCMW VAN DE STAD BRUSSEL STELT GRATIS STUDIERUIMTEN BESCHIKBAAR 
VAN STUDENTEN, OM HUN EXAMENS VOOR TE BEREIDEN.

GRATIS STUDIERUIMTEN VOOR STUDENTEN

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 8u30 tot 12u en donderdag van 13u tot 17u
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/Zinnik : (in het Buurthuis Zuid) Donderdag van 9u tot 12u of op afspraak
Millennium : Maandag van 9u tot 12u
Noord-oost : Woensdag en / of vrijdag van 9u tot 12u
Krakeel : Maandag van 9u tot 11u30 en donderdag van 13u tot 16u

LAKEN/NOH/HAREN

Bockstael - Willems : (naar de Buurthuis Willems) dinsdag en donderdag op afspraak
Haren : Dinsdag en donderdag van 9u tot 12u
Mellery : Woensdag van 14u tot 16u30 en vrijdag van 9u tot 13u
Model : Donderdag van 8u30 tot 14u30
Nachtegaal : Dinsdag en donderdag van 10u tot 13u (nieuwe uurooster)

Mogelijkheden voor afspraak in het Buurthuis of per telefoon.


