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Voorpagina in beeld
Shoaib, Elyas, Faysal, Abdul
en Qutayba vertellen
hun verhaal op de pagina
hiernaast. Qutayba zie je
ook in het theaterstuk ‘Ik
ga naar thuis’, op 16,17 en
18 december in Essegem.

TAVERNE TER LINDEN

Leopold I-straat 329 (ingang via
A.Gomandstraat) | 1090 Jette
T 02 427 80 39
E essegem@vgc.be
www.essegem.be | Facebook: GC Essegem

Leopold I-straat 329
1090 Jette
T 0488 880 696
T reservaties : 0488 880 643
E taverneterlinden@eatvzw.be
www.eatvzw.be

Open
Ma: 8u00 - 12u00 en 12u30 - 19u30
Di-Vrij: 8u00 - 12u00 en 12u30 - 17u00

Open
Ma: 11u-15u (keuken tot 14u)
Di-Vrij: 11u-22u (keuken tot 21u)

ANTENNE HUIS VAN
HET NEDERLANDS
Leopold I-straat 329
1090 Jette
T 02 501 66 60
E info@huisnederlandsbrussel.be
www.huisnederlandsbrussel.be
Open
Donderdag: 9u - 11u30, 14u-16u, 17u30-18u30

Ik ga naar thuis

Een gesprek over vluchten, gemis en opnieuw beginnen in een ander land
kiezen wat je wil worden: je moet aan een
examen meedoen en dan kiest de overheid
voor jou.

INTERVIEW DOOR WIM IPERS
FOTO’S: SOPHIE NUYTTEN

Een donderdagavond in Taverne Ter
Linden, ik heb een interview met vier jonge
vluchtelingen. Shoaib, mijn eerste gast uit
Afghanistan, is mooi op tijd, mijn tweede en
derde gast, Elyas en Faysal, de twee broers
van Shoaib, zijn een beetje te laat, mijn vierde
gast, Abdul, ook uit Afghanistan, komt niet
opdagen.
Plots schuift ook Qutayba uit Syrië aan tafel.
Hij dient op in Taverne Ter Linden, heeft vrij
tot straks de theaterrepetitie begint, en wil
ook graag geïnterviewd worden.We schuiven
een stoel bij: welkom, merhaban!
Het interview bestaat uit drie stukken: een
mini-interview met de drie broers, een lang
met Qutayba, en een doorlopende zelf
geschreven tekst van Abdul.

- Shoaib, Elyas en Faysal -

En jij Faysal?
Faysal zet de vragen met behulp van een
app over in het Farsi. Elyas tolkt terug naar
het Nederlands.
Elyas: Faysal wilde graag kapper worden.
Shoaib: Onze ouders wonen nog in
Teheran. Omdat onze vader ziek is, kan
hij niet reizen. Ons ouders zagen dat wij
geen toekomst hadden in Teheran. Daarom
stuurden ze ons weg, dat was heel moeilijk
voor hen.
Elyas: We zijn naar hier gekomen omdat
we willen kunnen leven zoals hier, waar
iedereen zijn eigen mening mag hebben,
naar zijn eigen muziek mag luisteren. In
Afghanistan en Iran moesten we volgen en
luisteren: hier moeten we niks en mogen
we onze eigen keuzes maken.

Sinds wanneer zijn jullie in België?
Shoaib: Elyas en ik zijn hier sinds maart
2011, Faysal is hier nog maar 5 maanden.
We zijn in Afghanistan geboren, maar
omdat onze papa communist was en in
Rusland studeerde, moesten we weg. Hij
had problemen met de Moedjahedien
en met de taliban, dus vluchtten we naar
Teheran.
Elyas: Ik was nog een baby toen we
naar Teheran verhuisden. Het was er heel
moeilijk: zonder officiële papieren konden
we geen goed leven opbouwen. Ik heb er
wel school gelopen. Maar in Iran kan je niet

Trouwens: Obama was de eerste zwarte
president van Amerika, en nu pas zou een
vrouw president kunnen worden, dat klopt
toch niet?

Wat vonden jullie het meest
opvallend toen jullie hier
aankwamen?
Faysal: Dat alles hier rustig was, niet
gevaarlijk.
Tot de aanslagen van 22 maart
wat dachten jullie toen?
Elyas: We waren gechoqueerd, aanslagen
door mensen die hier geboren en getogen
zijn. Voor mij zijn heel veel problemen
begonnen door de overmacht van Amerika.

Wat vinden jullie moeilijk aan onze
maatschappij?
Elyas: Jullie zijn net de staart van de muis
die Amerika heet, jullie volgen slaafs. Denk
toch voor jullie zelf.
Het is moeilijk om werk te vinden, een huis
te vinden, te trouwen… en het is hier duur.
Ik moet vijf of tien jaar werken om geld te
sparen, maar eerst moet ik een job hebben,
en daarvoor moet ik eerst de juiste
papieren hebben, ik moet alles leren… ik
moet alles zelf doen. Ik heb Nederlands
geleerd, ik ben naar school gegaan. Mijn
droom was ingenieur worden, ik weet niet
of dat zal lukken. Maar: ik moet niet naar de
moskee, ik kan met meisjes praten wanneer
ik zelf wil, zonder dat politie achter me aan
zit.
Faysal: Ik vind het vooral moeilijk dat
onze ouders hier niet zijn.
Vind je het moeilijk dat sommige
mensen zeggen dat er geen plaats
is voor zo veel vluchtelingen in onze
maatschappij?
Elyas: Er is hier voor iedereen plaats. We
denken dat het moeilijk is, maar dat is niet
zo, je moet er gewoon aan werken. En
racisme is overal aanwezig, dat is normaal.
Willen jullie hier ook een relatie
opbouwen, een gezin
stichten?
Elyas: (lacht) Natuurlijk,
we willen een partner
zoeken. Ik heb twee jaar
een vriendin gehad, maar
we zijn niet bij elkaar
gebleven. Ik heb er soms
nog wel verdriet van.
Faysal: Ik ben nog zo
jong, ik weet het nog niet.
Elyas: Ik heb veel
boeken gelezen over
Europa en Amerika, en
mijn conclusie is: als je in

SHOAIB

FAYSAL

ELYAS
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Europa woont, word je stilaan blank, als je
in Afrika woont, word je stilaan zwart. In de
koran zeggen we: we zijn allemaal broers
en zussen. Maar als mensen rijker worden
zeggen ze makkelijk: dit is van mij. Maar kijk
naar je voorouders: ze komen altijd van
ergens anders. Dus je kan dit niet zeggen.
MIjn achtergrond ligt in Turkije en Duitsland.
Dus mijn voorouders waren waarschijnlijk
blond en hadden blauwe ogen. (lacht)
Shoaib: (tegen mij) Wim, de wieg van de
mensheid ligt in Ethiopië: jij bent dus ook
van Afrika.

- Abdul -

mijn diploma secundair onderwijs richting
Wetenschappen-Wiskunde. Ik studeer nu
geneeskunde aan de VUB. Later wil ik als
dokter de mensen helpen om gelukkiger te
worden.
De laatste vijf jaar is er veel veranderd in
mijn leven. Ik twijfel er steeds meer aan
of ik in de toekomst terug zou keren naar
mijn geboorteland. Tot twee jaar geleden
was mijn antwoord ja, maar nu voel ik me
zelfs in Afghanistan niet thuis. Overal heb
ik heimwee en ik ben een toerist in mijn
geboorteland.
Ik probeer me dan te troosten met termen
als kosmopoliet en aardbewoner. Ik spreek
meerdere talen maar er zijn momenten in
mijn leven dat me zelfs in mijn moedertaal
niet comfortabel voel. Ik mis de woorden
om mijn ervaringen uit te drukken.
Maar ik vind het wel leuk. Ik vind het mooi.
Ik ben verslaafd aan nieuwe uitdagingen en
gewoontes.

- Qutayba -

keer heb ik twintig dagen in de gevangenis
gezeten. Mijn ouders hebben toen
doodsangsten uitgestaan, ze konden me niet
vinden. Nadat ik opnieuw werd opgepakt en
ondervraagd, zeiden mijn ouders: ‘Ga hier
weg, je bent hier niet meer veilig.’
En dan ben je hier aan een nieuw
leven begonnen…
Nieuw, maar wel moeilijk. Ik kende hier
niemand, ik had geen papieren. Maar ik
wilde mezelf helpen, geen beroep moeten
doen op het OCMW of met zes op een
veel te kleine kamer verblijven. Ik heb
heel hard gewerkt, en mijn papieren zijn
in orde gekomen. In september 2014 ben
ik intensief Nederlands beginnen leren en
met mijn inburgeringscursus gestart. Het
eerste jaar was echt moeilijk. Zonder werk
en zonder papieren moet je hier op straat
slapen, en dat wilde ik absoluut vermijden. In
mei 2015 zijn mijn vrouw en zoon eindelijk
naar hier kunnen komen en werden we
herenigd.
Hoe heb je contact met je ouders?
Via Facebook en Whatsapp, soms elke dag,
soms één keer per week, afhankelijk van de
internetverbinding daar.
Spreken zij over zichzelf?

Om diverse redenen moest ik vijf jaar
geleden uit Afghanistan vertrekken.
Omdat ik als Afghaan niet makkelijk een
Schengenvisum kon bemachtigen, moest ik
voor de land- en zeeroutes gaan. Ik trok van
Afghanistan naar Iran en verder naar Turkije,
waar ik met de boot de zee richting Italië
moest oversteken.
In Italië dacht ik even dat ik mijn
bestemming bereikt had maar dat bleek
niet waar te zijn: je krijgt daar weinig
kansen om aan je toekomst te bouwen. Ik
volgde gewoon waar de anderen naartoe
gingen en zo ben ik in België terecht
gekomen. Na mijn familie, vrienden en heel
wat achtergelaten te hebben, moest ik
herbeginnen in een vreemd land waarvan je
de taal niet spreekt, de cultuur niet kent en
niemand kent om mee te praten.
Maar ik heb gelukkig de kans gekregen om
me te heroriënteren. De eerste maanden
waren moeilijk door mijn taalachterstand
en het was vooral even wennen aan een
nieuwe omgeving. Daarna mocht ik naar
het middelbaar. Na drie jaar behaalde ik
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Qutayba, wanneer ben jij in België
aangekomen?
In oktober 2013. Mijn vrouw was toen
zwanger van onze oudste zoon Mohammed.
Ik ben hier geraakt via Turkije, Griekenland,
Italië en Frankrijk.
Wist jij waar je naartoe wilde?
Ik twijfelde tussen België en Duitsland. In
Syrië had ik mijn eerste jaar management
aan de universiteit achter de rug. Ik woonde
in Idlib en studeerde aan de universiteit van
Ladakia, op twee uur reizen. Het Syrische
leger heeft me twee keer opgepakt, en één

Ze zeggen altijd dat alles in orde is, dat ze
niks nodig hebben. En ik van mijn kant zeg
ook altijd dat ik helemaal in orde ben. We
spelen dus een klein beetje komedie tegen
elkaar, met de beste bedoelingen (lacht). We
moeten wel een beetje spelen, want ik ken
hun situatie. Mohamed heeft zopas buisjes in
zijn oren laten plaatsen, een kleine ingreep.
Via vrienden was het mijn ouders ter ore
gekomen, en wat een paniek! Zelfs toen ik
Mohamed voor de webcam haalde, wilden
ze me niet geloven en bleven ze huilen! Hun
arme kleinzoon! (lacht)
En jouw vrouw?
Ze is begonnen aan de cursus Nederlands
in GC Ten Noey in Sint-Joost. Ze is erg
verlegen, het is dus moeilijk voor haar. In
Syrië kan je je als vrouw tot het huishouden
en de kinderen beperken, maar hier moet
je je aanpassen aan de cultuur, buitenkomen
en contacten leggen. Mohammed begint te
spreken en Ahmed binnen twee jaar ook,
ze gaan hier naar school. En dus moet de
mama ook kunnen volgen. Ze studeert veel.

Wat viel je op toen je hier
aankwam?
Ik werd opgehaald door een vriend in het
Noordstation. Ik was erg gechoqueerd
door de daklozen die ik zag. Hier in het
rijke Westen! Hier zorgt de overheid toch
voor iedereen: armen, zieken, daklozen…
Europa is toch ons grootste democratische
voorbeeld? Dat kon ik niet rijmen.
Vind je het na drie jaar nog altijd
de juiste beslissing om naar hier te
komen? En waarom?
Mijn doel blijft verder studeren. Maar
daarvoor moest ik eerst geld verdienen, heel
hard werken, een huis vinden, Nederlands
leren… Ik stond om 5.30 u op, studeerde
van 6 tot 8.30u en ging dan naar de les
Nederlands. Ik was en ben nog altijd supergemotiveerd. Als je hier de taal niet spreekt,
dan zullen de honden je opeten, zo zeggen
ze dat in Syrië. Ik heb mensen ontmoet die
hier tien jaar zijn en de taal nog altijd niet
spreken: dat zijn sukkelaars, zij moeten zwaar
en ongezond werk doen, en weten nooit
waar ze aan toe zijn. Zij kennen hun rechten
en plichten niet. Ik wel. Daar heeft de inburgeringscursus me ook enorm bij geholpen.
We hebben veel over België geleerd, over
de geschiedenis en over de rechten en plichten. Ik heb geleerd dat je in België best met
een contract werkt, in Syrië is dat buiten de
overheidssector niet zo. Daar krijg je je geld
handje contantje.
Wat is je grote droom?
Ik wil management studeren aan de universiteit, en daarna een kleine zaak beginnen,
bijvoorbeeld met een restaurant. Maar ik
heb geen deadline in mijn hoofd, ik werk
gewoon hard verder om dat te realiseren. Ik
ben zakenman, en ik wil geld verdienen, dan
kan je veel doen. Dan kan je niet alleen een
auto kopen, maar ook andere mensen helpen die het hard nodig hebben. Ik steun mijn
familie in Syrië ook nog. Stap voor stap kom
ik er wel. Ik ben nu ook Frans aan het leren,
want dat helpt in de contacten met mensen,
dan kan je ook goede reclame maken, en
mensen op een vriendelijke manier verder
helpen. Mijn werk in het sociaal restaurant
Taverne Ter Linden is wat dat betreft een
ideale voorbereiding, ik leer er enorm veel
bij. Mensen komen ook om een babbeltje
en een grapje te maken, ze willen niet alleen

bediend worden om te eten en te drinken.
Ik wil ook dat Belgen naar mijn restaurant
komen, niet alleen Syriërs.
Lastige vraag, Qutayba, ga je dan
ook alcohol serveren?
(denkt lang na) Ik denk daar veel over na. Ik
ben moslim, dus ik drink geen alcohol. Maar
ik schenk mensen in Taverne Ter Linden wel
alcohol, want dat maakt deel uit van mijn
werk. Dat is mijn contract. Zal ik varkensvlees serveren? Ik weet het nog niet… Moet
ik iets anders serveren? Mijn klanten moeten
wel tevreden zijn…

en dan blijft er weinig tijd over voor andere
dingen. En mijn vrouw heeft de handen
vol aan de zorg voor de twee kinderen
(lacht)… Ik wil trouwens graag zo’n grote
bakfiets kopen om de kinderen te vervoeren, de bus zit ’s morgens zo vol.
Wat zeg je tegen de mensen die
vinden dat jullie beter terug naar
jullie land gaan?

Heb je nog vrije tijd?

Ik kan enkel voor mezelf spreken: ik ben hier
al twee jaar, mijn familie is hier, ik verdien
zelf mijn geld, ik heb geen hup nodig van
de overheid. Mensen die dat zeggen zijn
daarom niet direct racistisch. Je moet opletten met sociale media: als je met mensen
zelf praat, is het meteen anders. En nog iets:
wij vluchtelingen hebben ook een grote verantwoordelijkheid. Wij moeten de taal leren,
werken en onze goede wil tonen. In Duitsland worden er veel programma’s ontwikkeld om vluchtelingen in contact te brengen
met de plaatselijke bevolking. Daar hebben
we hier nog meer nood aan. Gewoon elkaar
beter leren kennen. Wat wil je dat ik doe?
Waarom denk je dat ik hier ben? Ik zoek
veiligheid, ik wil jullie jobs en geld niet…
En jij kent mij toch ook niet… In Syrië neem
ik ook zomaar niet de eerste de beste in
huis. Je moet eerst iemand een beetje beter
leren kennen voor je vertrouwen kan geven,
dat is normaal. Je hebt het recht om bang
te zijn of op je hoede. Toen ik onlangs op
bezoek was bij mijn broer in Duitsland, was
de buurvrouw eerst onvriendelijk, omdat
ze op haar ongemak was. Maar toen mijn
broer me voorstelde, en zei dat ik in België
woonde en enkel op bezoek was, ontdooide
ze helemaal en begon ze met me te spreken.

Ik speel nu theater bij Toile CiREe, en ik
speel veel met mijn kinderen..Ik werk 8 uur
per dag, ik fitness een beetje, ik chat met
mijn familie in Syrië, doe boodschappen…

Ik kom uit een heel oude cultuur en beschaving, maar helaas zitten we nu in Syrië tussen
twee vuren: tussen het overheidsleger en IS.
We zoeken hier enkel veiligheid en vrijheid.

Heb je ’t gevoel dat je in België de
kans krijgt om een goeie moslim te
zijn?
Ik kan zonder problemen mijn geloof
beleven. Niemand komt me zeggen wat ik
moet doen, niemand kan me verbieden om
alcohol te drinken. Ik ben bijvoorbeeld op
drie jaar tijd maar een paar keer naar de
moskee gegaan, maar niemand komt me
zeggen dat dit fout is. Ik beslis zelf. Iedereen
is ook vriendelijk tegen me. Ik heb nog nooit
racistische ervaringen gehad. Hooguit een
paar mensen die niet vriendelijk tegen me
waren toen ik nog geen Nederlands sprak.
Maar ik ken hen verder niet, dus mag ik daar
geen uitspraak over doen. Misschien hadden
ze gewoon een slechte dag. In Taverne Ter
Linden zijn we bijna allemaal moslim, behalve
de chef. Maar het draait zonder problemen.
We spreken met elkaar, en gaan daar zeer
professioneel mee om. Laat ons gewoon
vriendelijk zijn tegen elkaar.

Ik ga naar thuis is een theaterstuk van Toile CiREe in een regie van Wim
Ipers en brengt de vluchtelingencrisis niet als crisis maar als kans. Een kans
voor de vluchteling om een nieuw huis en thuis op te bouwen, een kans voor
de ‘gastheer’ om een nieuwe kijk op zijn gevestigde leven op te bouwen. De
voorstelling gebruikt veel live muziek, dans en beeldende kunst.
Qutayba (uit dit interview) speelt mee in Ik ga naar thuis.
16, 17 EN 18 DECEMBER IN ESSEGEM
Inschrijven via www.essegem.be of aan het onthaal.
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Spotlight: Croix Rouge
Anderen brengen paperassen in orde voor
hun erkenning als vluchteling of blijven in
het centrum bij hun kinderen.
De planning: 7u30-8u45: ontbijt - 12u12u45: lunch - 18u45-19u30: avondeten.
De bewoners mogen niet werken maar
kunnen in het centrum wel meehelpen.
Hiervoor krijgen ze 1,30 euro per uur. De
bewoners werken deels voor het geld maar
vooral om bezig te zijn.
Per week krijgt elke bewoner sowieso 7,40
euro, -12 jarigen krijgen 4,5 euro.
INTERVIEW: LEEN BAETENS
FOTO’S: CROIX ROUGE JETTE

Farid Khali en Qemal Domi zijn de directeur
en een medewerker van het Rode Kruisvluchtelingencentrum in Jette. Na een warme
ontvangst maken ze mij wegwijs in het centrum.

WAT

Dit is een centrum voor asielzoekers vlakbij
het Boudewijnpark. Het centrum is geopend
in december 2010. Er wonen 88 personen.

WIE

In het centrum kunnen enkel vrouwen
terecht, met of zonder kinderen.
Sinds januari zitten hier ook 12 nietbegeleide minderjarige meisjes.
We tellen 28 nationaliteiten, de
meerderheid komt uit Congo, Afghanistan,
Syrië, Irak en Guinee.

WAAROM

De vrouwen ontvluchten hun land om
verschillende redenen: omdat ze niet
willen besneden worden, ze vluchten voor
de oorlog of ze worden door ouders
weggestuurd naar Europa om een leven op
te bouwen in een land zonder oorlog.
Elke asielzoeker in België heeft recht op
een dak boven zijn hoofd, eten en kledij,
dringende medische zorgen, sociale
begeleiding en school voor kinderen. Via
Fedasil komen de vluchtelingen hier terecht
en wij bieden hun deze zes basisbehoeften
aan.

PERSONEEL

Hier werken 14 personeelsleden.
Het personeel spreekt 15 (!) talen: Frans,
Nederlands, Engels, Arabisch, Russisch,
Kinerwanda, Farsi, Dari, Tsetsjeens, Pashtu,
Kirundi, Lingala, Swahili, Albanees en Italiaans.
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VRIJWILLIGERS

Een tiental vrijwilligers werkt mee
bij huiswerkbegeleiding en sport- en
ontspanningsactiviteiten.
Gezocht: Nederlandstalige vrijwilligers
voor huiswerkbegeleiding.

ACTUALITEIT

De vluchtelingen die hier toekomen zijn
moe. Ze zijn neerslachtig en uitgeput van
de oorlog, ze hebben verschrikkelijke dingen
meegemaakt.
De bewoners zitten voortdurend op hun
smartphone, onlangs was er enkele dagen
geen internet, de bewoners werden bijna
gek! Hun smartphone is de enige manier
om het contact te onderhouden met familie
en vrienden in hun thuisland.
Een van onze bewoners komt uit Bagdad,
uit de wijk waar begin juli een aanslag werd
gepleegd met meer dan 300 doden. Ze
vernam dit nieuws via de televisie, hier in
het centrum. Dit is ongelofelijk hard.

NA HET CENTRUM

De bewoners blijven gemiddeld 9 maanden
en maximum 2 jaar.
Iemand die erkend wordt als vluchteling
moet 4 dagen later vertrekken uit het
centrum. Als ze geen woning vinden bij
vrienden of familie, krijgen ze een woning
via het OCMW. Daar hebben ze 3 maanden
tijd om een eigen woning te vinden.
De meeste ex-bewoners blijven in
Jette en Brussel, andere verhuizen naar
centrumsteden in Vlaanderen.

EEN DAG IN HET ASIELCENTRUM

Op een normale weekdag gaan de kinderen
naar school, de moeders volgen een
cursus inburgering en Nederlands bij BON.

CULTURELE AVOND

We organiseren regelmatig een culturele
avond: de bewoners maken eten van
hun land van herkomst en we kiezen
een documentaire over die regio. De
documentaire gaat niet over politiek of
oorlog maar over de geschiedenis, de natuur,
het dierenrijk, ...
De bewoners maken zich voor deze avond
op en dragen hun traditionele kleding. De
laatste keer dronken we heerlijke thee van
Somalië. De bewoners leven op tijdens deze
activiteiten en zijn heel gelukkig.
Volgende culturele avond: 10 november
om 19u in het thema van Afghanistan

OPENDEURDAGEN

De opendeurdagen zijn een feest: de
bewoners koken, we zorgen voor animatie
voor de kinderen, er is muziek. Er komen
ook veel ex-bewoners: ze helpen mee of
feesten mee. Er komen ook enkele buren
op af, dit is fijn.
Volgende opendeurdag: 15 december
vanaf 16-17u

BUURTFEEST

De voorbije twee jaar organiseerden we
samen met enkele buren uit de wijk een
buurtfeest. Volgend jaar in augustus komt
er een derde editie. Het buurtfeest is
fantastisch.
De bewoners vergeten voor even al
hun problemen en genieten. Dit is het
belangrijkste, dat zij enkele momenten van
geluk kennen.
Meer info: 02 474 08 18
centre.jette@croix-rouge.be
Ferdinand Volralstraat 37, 1090 Jette

Annelies groet de dingen

asem

ANNELIES DE VILLE,
LEERKRACHT IN HET
ATHENEUM BRUSSEL.

volgens mijn wereldatlas
bevindt hij zich op zesduizend
zeshonderd vierenveertig
kilometer van jouw
gedachten

Asem is zijn naam
hij rijdt met een
geleende fiets
langs het kanaal

hij praat tegen het water
vertelt nieuwe verhalen
uit zijn moderne leven

van de armste stad
van het rijkste land
van het bewaakte continent

niemand luistert naar Asem
maar we horen hem
allemaal bidden

Jasper Rooselaer

Tips van
een Jettenaar

student humane wetenschappen, filmliefhebber, 16 jaar

In deze rubriek
stelt een
Jettenaar zichzelf
voor aan de hand
van een aantal
korte vragen.
Die Jettenaar
kiest hierna een
andere Jettenaar
voor de volgende
gazet.

Laatste boek dat ik las:
De Komst van Joachim Stiller, een mooi magisch-realistisch boek
van Hubert Lampo dat ook prachtig werd verfilmd door Harry
Kümel.
Laatste film die ik zag:
Chinesisches Roulette (1976), het zoveelste meesterwerk van
mijn god Rainer Werner Fassbinder, echt de moeite waard!
Mijn lievelingsplek in Jette:
Als ik één plek moet kiezen dan ga ik gewoon voor mijn huis.
De volgende Jettenaar is:
Tanja Wentzel

VERHALEN AAN HET KAMPVUUR IN DE LOURDESGROT
Kom op 8 december naar het Grotteke van
Jette voor een drankje en een gezellige babbel aan het knisperende vuur. De vzw van
de Lourdesgrot Jette, GC Essegem en de
Erfgoedcel Brussel nodigen je uit voor de start
van hun project over de verhalen achter het
grotteke van Jette. Laat het ons weten waarom
jij deze plaats bezoekt, de herinneringen die
je er koestert of de verhalen die je over kent.

Dan vertellen wij jou meer over dit project.
Uiteraard met een warme koffie, chocomelk of
iets straffer in de hand. Als iedereen dan nog
een koekje of gebakje meeneemt, wordt het
ongetwijfeld een warme winternamiddag.
Wanneer? 8 december, 16u tot 18u
Waar? Het Grotteke van Jette, Leopold I
laan 296
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Nieuw in Jette

Warlandis: een gloednieuw woon- en zorgcentrum
TEKST: LEEN BAETENS

LEVENDIG

ETEN

Ik ontmoet Martine, Renée en Joske.
Martine Lemmens is directrice van
Parkresidentie, het toekomstige
Warlandis.
Renée Stoefs organiseert al 17 jaar als
vrijwilligster de hobbyclub.
Joske woont al 5 jaar in een serviceflat en
is een trouw lid van de hobbyclub.

De activiteiten zijn heel populair. De
hobbyclub telt ongeveer 15 personen.
Renée: We haken en breien, we maken
knuffels voor de kleinkinderen en kussens
voor in de zetels hier. Iedereen doet iets
anders en ik begeleid.
Joske: ik neem mijn eigen stikmachine
op de caddy mee naar beneden naar de
hobbyclub. Dat zorgt elke keer opnieuw
voor veel bekijks!

Bezoekers kunnen hier ’s middags ook
eten en vanaf oktober werken we met
een eigen kookploeg.

WAT
Parkresidentie verhuist en krijgt een
nieuwe naam en een nieuw gebouw:
Warlandis.
Dit is een woon- en zorgcentrum op
maat van ouderen.
Er zijn veel activiteiten: een hobbyclub,
computerles, bingo, Rummikub, een
maandelijkse filmnamiddag...
Joske: We zagen onlangs les
intouchables, heel grappig! (lacht)
Martine: In de tuin van Warlandis
zullen fitnesstoestellen staan, aangepast
aan senioren; je kan er op een zonnige
dag ook petanquen.

ECOLOGIE & RECYCLAGE
Al het materiaal dat gebruikt wordt in
de hobbyclub en in de computerles is
recyclagemateriaal. De mensen uit de
buurt komen vaak over de vloer met
materiaal, er wordt niets weggegooid.

TALENTEN & INSPRAAK
Iedereen gebruikt zijn eigen talenten, er
is heel veel menselijk kapitaal aanwezig
bij de vrijwilligers en bezoekers en dat
gebruiken we heel goed.

VINCENT GLOWINSKI
Op de tuinmuur komt er een kunstwerk.
Na een bezoek aan de Botanique in
Brussel viel de keuze op een werk van
Vincent Glowinsky: ‘Fantastiek’.
Martine: Dit kunstwerk is veel beter
dan een witte kale muur. We willen wat
leven in onze tuin!

SOLIDARITEIT & SOEP
Er is heel veel solidariteit en met dit
dienstencentrum willen we dit te
activeren.
We willen een netwerk zijn, een
zorgknooppunt een ontmoetingsplaats.

INTERACTIE & DIVERSITEIT
Interactie in de stad is heel belangrijk en
we willen dit stimuleren.
We hebben een multicultureel personeelbestand, een weerspiegeling van Brussel.
Iedereen is welkom, ook ouderen met
migratieachtergrond, maar dit is niet
eenvoudig.

EENZAAMHEID & VERBINDEN
Er is veel eenzaamheid onder ouderen
en dit willen we door het aanbieden van
activiteiten doorbreken.
De meeste activiteiten zijn gratis, behalve
aquagym. Zo kan iedereen mee doen en
komen mensen naar buiten.

PARTNERS
We werken heel goed samen met Jetse
verenigingen en organisaties. Dit is voor
ons heel belangrijk want we willen geen
eiland zijn.

FEEST
De verhuis is gepland voor december.
Het eerste evenement valt op 19/12: ons
kerstfeest met Marijn Devalck!

VRIJWILLIGERS

NAAM

Voor al deze activiteiten zijn vrijwilligers
in de weer. Ook de Raad van Bestuur is
heel actief.
Martine: Iedereen zet zich in om het
leven van anderen beter te maken.

De naam Warlandis is afkomstig van de
straat waarin we zullen liggen ‘Odon
Warlandlaan’.
Renée: voor mij betekent het waarland-is, een plek waar ik me thuis voel,
waar het veilig en rustig is.

GEZOCHT
Momenteel zoeken we een redder voor
de aquagym.
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Meer info over Warlandis
Odon Warlandlaan 209, 1090 Jette
TEL: 02 426 92 32
e-mail: info@warlandis.be
www.warlandis.be

In beeld…

1.

SCHUDDEN MET DE POEP OP STREATFEST
2. VOORSTELLING PEEK-A-BOO! VAN
COMPAGNIE CHARLIE OP STREATFEST
3. FRUITBROCHETTES MAKEN BIJ KWB OP
STREATFEST 4. UITSTAP NAAR SINT-AMANDS
MET HALLO CULTUUR

FOTO’S 1, 2, 3: SOPHIE NUYTTEN
FOTO 4: TANVIR CHADDARH
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Actief in Jette
November
BOWLEN MET ALLES KAN

VRIJDAG 4.11.2016 | 17u45 | Bowlmaster, Van
Zandestraat 45, 1080 Brussel
Prijs:
Info:

9,20 euro; leden: 8 euro
Bru-west | André de Schutter | www.infozomaar.com | info_zomaar@telenet.be

SINT-HUBERTUSVIERING

ZONDAG 6.11.2016 | 10u | Sint-Pieterskerk,
Kardinaal Mercierplein, Jette

SAMEN DE WERELD ROND: INDIA: MYSTERIE
EN SYMBOLIEK IN DE KUNST
DOOR JAN EN RITA THIENPONT- VANDEN BRANDEN

WOENSDAG 09.11.2016 | 14u | Feestzaal , Koning
Albertlaan 33 te Sint-Agatha-Berchem
Prijs:
Info:

6 euro; vvk 3 euro (storten op BE 77 0014
7507 3542)
Pasar Jette-Laken| monik@gonnissen.com |
02 479 53 84 |
www.pasar.be/jette-laken

MEANDERWANDELING IN ROTSELAAR (8-11
KM)

ZONDAG 13.11.2016 | 14u | Parking Polyzaal De
Meander, Vakenstraat 18 te 3110 Rotselaar.
Prijs:
Info:

2 euro , leden gratis
Pasar Jette-Laken| monik@gonnissen.com |
02 479 53 84 |
www.pasar.be/jette-laken

DEGUSTATIE CHILEENSE WIJNEN O.L.V.
GEERT VELLEMAN

MAANDAG 14.11.2016 | 19u | Helenalaan 30,
1082 Brussel.
Prijs:
Info:

8 euro
Bru-west | André de Schutter | www.infozomaar.com | info_zomaar@telenet.be

IS ZITTEN EEN NIEUWE ZIEKTE?

REEKS: DOKTER, MAG IK U WAT VRAGEN?

MAANDAG 21.11.2016 |14u | Auditorium Kiekens
- UZ Brussel, Laarbeeklaan 101, 1090 Jette

LICHAMELIJK ONVERKLAARDE KLACHTEN
REEKS: DOKTER, MAG IK U WAT VRAGEN?

MAANDAG 28.11.2016 |14u | Auditorium Kiekens
- UZ Brussel, Laarbeeklaan 101, 1090 Jette

PRALINES MAKEN

WOENSDAG 30.11.2016 | 19u30u- 21u30 |
Essegem
Prijs:
10 euro, leden: 3 euro
Info & inschrijven: tot 23.11: KWB Laken-Jette | nancy.
goyers@matexi.be | 0476 78 67 78

SENIORENFEEST MET MUZIKANT DIRK
RENDERS
DINSDAG 29.11.2016 | 14u | Essegem
Info:

Okra | Jeannette Verthé | 02 427 60 34

December
BEZOEK VAN SINTERKLAAS EN PIET
DINSDAG 06.12.2016 | 14u

Inschrijven: Juliette
Info:
Okra | Jeannette Verthé | 02 427 60 34

WANDELING: DE CHARME VAN MONT-SAINTGUIBERT (9 KM)

ZONDAG 11.12.2016 | 14u | Café des Pecheurs,
rue de Tilleuls te 1435 Mont-Saint-Guibert
Info:

Pasar Jette-Laken| monik@gonnissen.com |
02 479 53 84 | www.pasar.be/jette-laken

NOTRE DAME À LA ROSE & SLEEPING
BEAUTY

BEZOEK AAN HOPITAL NOTRE DAME À LA ROSE IN
LESSINES + BALLETOPVOERING VAN ‘SLEEPING BEAUTY
IN DE MEENT, ALSEMBERG

VRIJDAG 16.12.2016 | 14u |Hunderenveld 1,
1082 Berchem.
Prijs:
Info:

55 euro, leden: 50 euro
Bru-west | André de Schutter | www.infozomaar.com | info_zomaar@telenet.be

KERSTMIS FEEST EN FEESTMAAL.
DINSDAG 20.12.2016 | 12u
Info: 	

Inschrijven tot 12.12.2016
Okra |Jeanette Verthé | 02 427 60 34

KERSTAVOND MET ETENTJE EN MIS

24.12.2016 | 18u | De Pastorie - 24u |
middernachtmis met kaarslicht | Sint-Pieterskerk,
Kardinaal Mercierplein, Jette

KERSTSAMENZANG MET KAMERKOOR
CANTABILE

MAANDAG 26.12.2016 | 16u | Basiliek van
Koekelberg
Vrije bijdrage voor het goed doel ‘vzw De Ark’
Info:
Davidsfonds | Mia Felix | 02 888 93 54 | mia.
felix@fulladsl.be
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Dagelijks
MIDDAGMAAL

DAGELIJKS | Warlandis, St.Vincentius à Paulostraat 2a
Prijs:
Info:

11,50 euro| vooraf reserveren
02 426 92 32 | info@warlandis.be

Wekelijks
HOBBYCLUB

MAANDAG | 14u30 tot 16u30 | Warlandis, St.Vincentius à
Paulostraat 2a
Prijs:
Info:

Gratis
02 426 92 32 | info@warlandis.be

ONTMOETINGSNAMIDDAG

DINSDAG | 14u-17u | Essegem
Info:

Okra Jette | Jeannette Verthé | 02 427 60 34

AQUAGYM

DINSDAG | 17 uur | Warlandis
Opgelet:
Prijs:
Info:

niet op 1/11 (Allerheiligen) en wegens verhuis
Parkresidentie naar Warlandis niet in december.
50 euro voor 10 lessen
info@warlandis.be | 02 426 92 32

COMPUTER VOOR BEGINNERS
DINSDAG | 9u
Opgelet:
Prijs:
Info:

niet op 1/11 (Allerheiligen) en wegens verhuis
Parkresidentie naar Warlandis niet in december.
gratis
info@warlandis.be | 02 426 92 32

RUMMIKUB

WOENSDAG | 14u30 tot 16u30 | Warlandis, St.Vincentius à
Paulostraat 2a
Prijs:
Info:
Opgelet:

Gratis
02 426 92 32 | info@warlandis.be
wegens verhuis Parkresidentie naar Warlandis niet in
december

SCRABBLE

KLEUTER
EN LAGER
ONDERWIJS

DONDERDAG | 13u30 | Essegem
Info: Scrabbleclub Ypsilon | Cécile Verstraete | 02 268 24 94

SCHOOLJAAR
2017 - 2018

COMPUTER VOOR GEVORDERDEN

OOK
VOOR ALLE
KINDEREN
GEBOREN

DONDERDAG | 10u

wegens verhuis Parkresidentie naar Warlandis niet in december.
Prijs:
gratis
Info:
info@warlandis.be | 02 426 92 32

IN 2015

V.u.: Eric Verrept, leidend ambtenaar, Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel © 2016 - België

Maandelijks

Kom naar het ontmoetingsmoment
‘Inschrijven in Brussel’ op
donderdag 15 december 2016 om
19u30 in Essegem.

Ga naar
de website
vanaf
1.10.2016

PEDICURE

OP AFSPRAAK | Warlandis, St.Vincentius à Paulostraat 2a
Info:

info@warlandis.be | 02 426 92 32

RUMMIKUB

DERDE VRIJDAG VAN DE MAAND: 16.09.2016 & 14.10.2016 |
19u | Taverne Ter Linden
Info:
Prijs:

Femma Laken-Jette | Annie Jacops | femma.laken.jette@
gmail.com | 0494 39 54 25
niet-leden: 1,5 euro | leden: gratis
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Agenda
November [

December]

SPEELWEEK HERFST: SCHAAKMAT! GOAL! (8-12 JR)

BRUSSEL HELPT: DINNER, DOCU & DEBAT: ONE STEP
BEYOND

WOENSDAG-VRIJDAG 2-4.11.2016 | 9u-16u | Essegem

KLASSIEK IN DE ABDIJ
DMYTRO SUKHOVIENKO

ZONDAG 6.11.2016 | 11u | Abdij van Dielegem

KIDS CONCERTS: ROSALBA (3-6 JR)

ZATERDAG 12.11.2016 | 11u | Essegem

KOOKWORKSHOP LEKKER VREEMD

MAANDAG 14.11.2016 | 12u | Essegem

DUURZAAMHEIDSFEEST DEMAIN

ZATERDAG 19.11.2016 | 13u30 | Essegem

DONDERDAGSE KOST: VLEES

DONDERDAG 24.11.2016 | 18u30 | Essegem

FILM IN HET NEDERLANDS
CAFÉ DERBY

DONDERDAG 24.11.2016 | 13u | Essegem

BIERTRILOGIE DEEL II: BIERTOCHT
ZATERDAG 26.11.2016 | 11u - 17u

UIT DE VEREN: DE FEE ZONDER VLEUGELS (3-8 JR)
ZONDAG 27.11.2016 | 10u30 Essegem

VRIJDAG 2.12.2016 / 18u / Essegem

KLASSIEK IN DE ABDIJ

MATTHIEU IDMTAL & MAJA LEVY

ZONDAG 4.12.2016 | 11u | Abdij van Dielegem

VERHALEN AAN HET KAMPVUUR IN DE LOURDESGROT
DONDERDAG 8.12.2016 | 16u - 18u | Grotteke

BIERTRILOGIE DEEL III: BIER BROUWEN

ZATERDAG 10.12.2016 | 10u - 18u | Elzenhof

KIDS CONCERTS: TOUR DU MONDE (3-12 JR)

ZATERDAG 10.12.2016 | 11u | Centre Armillaire

KOOKWORKSHOP LEKKER VREEMD

MAANDAG 12.12.2016 | 12u | Essegem

IK GA NAAR THUIS

TOILE CIRÉÉ - REGIE: WIM IPERS

VRIJDAG, ZATERDAG 16, 17.12.2016 | 20u | Essegem
ZONDAG 18.12.2016 | 15u | Essegem

DONDERDAGSE KOST: GEVOGELTE

DONDERDAG 22.12.2016 | 18u30 | Essegem

·Vaste activiteiten in Essegem·
Werkten mee aan dit nummer
Hoofdredactie: Leen Baetens
Teksten: Annelies Deville, , Marjolein Roelandt, Grietkin Van
Wymeersch, Wim Ipers, Leen Baetens
Foto’s: Sophie Nuytten
Grafisch ontwerp: Mira Feryn
V.U. Johan Vandenberghe, Leopold I-straat 329, 1090 Jette
Interesse om mee te werken aan de Gazet van Jette?
Geef een seintje via essegem@vgc.be of 02 427 80 39

Maandag

Donderdag

TURNEN 50+
YOGA
CONVERSATIETAFELS BABBELUT
NEDERLANDSE LES
C-DANCE

PERMANENTIE HUIS VAN HET
NEDERLANDS
NEDERLANDSE LES
TOILE CIREE

Dinsdag

Het team van Essegem dankt u!

TAI CHI
KANTKLOSSEN
AFHAALPUNT BIOPAKKET DEN
DIEPEN BOOMGAARD
NEDERLANDSE LES
UKELELE IN ABC
THEATER VOOR VOLWASSENEN

Informatie over al onze activiteiten, cursussen en projecten vind je op
www.essegem.be

Woensdag

Deadline teksten volgend nummer: 1 december 2016. Wat ons daarna bereikt kunnen we
helaas niet meer plaatsen. Dank voor uw begrip.
GIFTEN EN STEUNEN
Draag jij Essegem ook een warm hart toe? Je kan Essegem steunen door ons
een financiële gift te schenken op rekeningnummer BE48 4370 1567 4127.

Volg ons zeker ook op Facebook! ‘GC Essegem’
Krijg je de Gazet van Jette of de cursusbrochure nog niet thuis in je bus,
geef ons dan een seintje!
Inschrijven voor onze digitale nieuwsbrief kan via de website, via mail of ter plaatse.

GC Essegem maakt deel uit van
Cultuurcentrum Brussel

TURNEN 50+
LOPEN VOOR GEVORDERDEN
KLEUTERATELIER
KETJESKUNST
KETJESSPORT
NEDERLANDSE LES
C-DANCE

Vrijdag
NEDERLANDSE LES

Zaterdag
ACADEMIE BEELDENDE KUNST
VOOR KINDEREN
C-DANCE

Zondag
NEDERLANDS VOOR KLEUTERS

