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Verhalenvertellers                                                                                                            Infor-femmes  
Wat ?
Interculturele ontmoetingen rond het thema van de overdracht : 

• Overdragen en uitwisselen van dagelijkse ervaringen,
• Schrijfworkshops over zijn roots en levensverhalen,
• Het maken van een krant op basis van deze verhalen en inlichtingen. 

Voor wie ?
Iedereen die geïnteresseerd is in het maken van de krant. 
Waarom ?

• Een interculturele ontmoetingsplaats creëren,
• Een uitwisseling van informatie onder de deelnemers op gang brengen,
• De dagelijkse ervaringen in de wijk vertellen,
• Praten  over  zijn  roots  om  onze  vertegenwoordiging  en  onze  waarden  te  delen  en  te 

ontdekken, alsook deze van de anderen,
• Een krant creëren die de verhalen van alle deelnemers verzamelt.

Welk bedrag ?
4999 €

Welkom bij ons                                                                                                                           UFLED  
Wat ?
Wereldkeuken,  gezond,  evenwichtig  en  smakelijk  :  bereiding  van  negen  maaltijden  voor  een 
twintigtal personen. Menu's aan twee euro voor de bewoners van de wijk, aan zeven euro voor de 
anderen,  behalve  een  gratis  maaltijd.  Een  boek  met  alle  recepten  van  het  jaar  zal  aan  de 
genodigden uitgedeeld worden.
Voor wie ?
De wijk met al zijn componenten (handelszaken, bewoners, vzw's, ...)
Waarom ?

• De wijk sensibiliseren om gezonde en evenwichtige voeding te gebruiken,
• De mensen dichter bij elkaar brengen,
• Delen van gezellige ogenblikken,
• Nieuwe recepten ontdekken,
• De verschillende diensten van de wijk ontdekken (de vzw's, handelszaken, ...).

Welk bedrag ?
7000 €

Een nette wijk                                                                                                                         KIK Odon  
Wat ?
Sensibilisering tot netheid door : 

• Netheidsanimaties voor kinderen van KIK,
• Een tekenwedstrijd om affiches te realiseren die uitgedeeld kunnen worden in de wijk,
• Ludieke acties om de jongeren van de wijk te sensibiliseren,
• Een optocht voor de sensibilisering in samenwerking met de andere organisaties,
• Oudervergaderingen betreffende het sorteren,
• Reinigingsacties in de wijk.



Voor wie ?
De kinderen, de jongeren, de ouders, de bewoners en de organisaties van de wijk.
Waarom ?

• De bewoners van de wijk informeren met betrekking tot het sorteren van afval, het ophalen 
van afval en de vermindering van afval,

• De bewoners van de wijk sensibiliseren aangaande de netheid,
• De bewoners van de wijk wijzen op hun verantwoordelijkheid.

Welk bedrag ?
1400 €

Park Midi                                                                                            Charlotte en Tine (bewoonsters)  
Wat ?
Tijdelijke aanleg van een verlaten braakliggend terrein met tijdelijke uitrustingen :  

- een wandelpad,
- een ontspanningsruimte,
- een sportruimte,
- een ruimte voor tuinbouw.

Voor wie ?
De bewoners en de occasionele gebruikers van de wijk, de scholen, de plaatselijke verenigingen, 
en de bezoekers van de brouwerij Cantillon.
Waarom ?
De levenskwaliteit in de wijk verhogen door het ontwikkelen van volgende acties :

• Het gebruiken en het opwaarderen van een transitieruimte,
• Het probleem van het afval en de ratten op een niet onderhouden terrein aanpakken,
• Een toegankelijke groene ruimte toevoegen in een dichtbevolkte wijk,
• Een bron van hinder veranderen in een openbare ruimte die de levenskwaliteit verbetert,
• Het imago van de wijk verbeteren,
• De  informele  ontmoetingen  en  contacten  tussen  de  verschillende  gemeenschappen 

stimuleren,
• Rust- en sportactiviteiten op dezelfde plaats voorstellen (bv : tuinbouw en voetbal).

Welk bedrag ?
8000 €

Mue                                                                                                                                Mapuche Urbano  
Wat ?
Verfraaiing van het Lemmensplein via verschillende workshops : 

• schilderen op drieluiken in hout die rond de bomen geplaatst zijn, 
• het versieren van de verlaten huizen, 
• muur met plantengroei aan het kinderdagverblijf « L'Arbre à Papillon ».

Voor wie?
De kinderen, families en personeel van het kinderdagverblijf « L'Arbre à papillons », de vrouwen 
en families van de gemeenschapswoning « Les Clés du bonheur », de kinderen van de workshops 
van de vzw La Rosée, de handelaars van het Lemmensplein, de bewoners van de wijk, het publiek 
van het gebouw Euclides, voorbijgangers en jongeren van het plein.
Waarom ?

• Het plein reinigen met kleuren en met plantengroei,
• Het plein verfraaien en het levendiger maken door middel van collectieve en 

intergenerationele werkzaamheden,
• De levenskwaliteit op het plein verbeteren.

Welk bedrag ?
3500 €
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