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Recht op Wonen

Nr 77

(w)arm wonen in brussel
beide organisaties aandacht vragen voor de
prangende woonproblematiek in de hoofdstad, deze
problematiek beter bekend en bespreekbaar maken
vanuit de getuigenissen van de slachtoffers zelf en
het formuleren van voorstellen om deze erbarmelijke toestanden te verbeteren. De actie bestond uit
de voorstelling van een boek en een reuzengroot
ganzenspel en kaderde binnen de actiecampagne
„2 maand onder dak” van de Brusselse Bond voor
het Recht op Wonen (BBRoW).

Wonen is een basisrecht. In België wordt dit
basisrecht ronduit stiefmoederlijk behandeld. Om
een oude boutade te gebruiken: de aardappelmarkt
wordt beter geregeld dan de huisvestingsmarkt. In
2003 is dat nog steeds zo en dat blijft een
schande. Niet te verwonderen dat wonen een van
de belangrijkste problemen is waarmee armen
dagelijks af te rekenen krijgen.
Naar aanleiding van de Internationale Dag van het
Verzet tegen Extreme Armoede, voerden op 17
oktober 2002 de organisaties De Schakel – erkend
als vereniging waar armen het woord nemen
(Wijkpartenariaat vzw) en Opbouwwerk Noordwijk
(RisoBrussel vzw) op het Muntplein in Brussel de
actie „(w)arm wonen in Brussel”. Met deze actie –
gericht naar de Brusselse politieke verantwoordelijken, de media en het ruime publiek – wilden
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Organisaties actief in het Brusselse welzijnsveld
verzamelden meer dan honderd getuigenissen van
personen die genoodzaakt zijn te leven in slechte
woonsituaties. Deze getuigenissen werden – samen
met een reeks voorstellen ter verbetering van de
huisvesting in Brussel – gebundeld in een tweetalig
boek „(w)arm wonen in Brussel / le logement
(t)riche à Bruxelles”. De belangrijkste eisen van de
getuigen zijn meer woningen die betaalbaar zijn en
voldoen aan de minimumkwaliteitseisen, meer
sociale woningen en een grotere toegankelijkheid
van openbare woningen (in eigendom van stad of
OCMW), een stijging van het leefloon of een
bijkomende huurtoelage, meer middelen voor
begeleiding bij het zoeken en behouden van een
woning en tenslotte toegankelijker informatie over
huisvesting door het oprichten of het verder
uitbouwen van centrale informatiepunten.
Bedoeling van het ganzenspel „Op zoek naar een
woning” is de deelnemers te confronteren met de
moeilijkheden die mensen met een beperkt
inkomen ondervinden bij hun zoektocht naar een
geschikte en betaalbare woning. De hindernissen
tijdens die zoektocht zijn verschillend naargelang
het personage dat door de deelnemer wordt
ingenomen: een vluchteling, een dakloze, een
leefloongerechtigde of een pas afgestudeerde
universitair. Aan het einde van de spel komt men
tot de bittere vaststelling dat de huisvestingsmarkt
in Brussel zeer discriminerend is ten aanzien van
de zwakste groepen in de samenleving.
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Deze actie kon rekenen op een grote opkomst. Zo'n
500 mensen zakten op 17 oktober naar het Muntplein af. Het boek werd er persoonlijk overhandigd
aan de verschillende politici en verschillende aanwezigen namen deel aan het ganzenspel. Ook de
media besteedde ruim aandacht aan de actie (TV,
radio en dagbladen). De actie miste haar effect
4 december: De grote betoging
voor het Recht op Wonen.
Ondanks het koude weer en de kans op
plaatselijke buien, stroomden er op woensdag 4
december toch liefst 1.500 mensen samen op de
Nieuwe Graanmarkt om te betogen voor meer
recht op wonen. De oproep van de Brusselse
Bond voor het Recht op Wonen werd gehoord.
Met spandoeken, slogans, foto's trokken de
betogers door het stadscentrum en probeerden
de aandacht te vestigen op een steeds
schrijnender wordend probleem in het Brusselse
Gewest: het gebrek aan kwaliteitsvolle en
betaalbare woningen. De eis voor meer sociale
woningen, een halt aan de steeds maar stijgende
huurprijzen en bestrijding van de leegstand
behoren tot de belangrijkste eisen.
Die eisen werden in de vorm van een petitie die
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niet. Ruim een maand later verklaarde de
Brusselse Gewestregering in de beleidsverklaring
van 2003 dat huisvesting een nieuwe prioriteit
werd, wat zich tevens vertaalde in de begroting.
De middelen voor huisvesting werden voor 2003
opgetrokken met maar liefst 15%.

was ondertekend door 3.000 personen overhandigd in de Lombardstraat aan de voorzitster
van het Brusselse Parlement, Magda De Galan.
Een honderdtal meters verder, op het Oude
Graanmarkt, was het de beurt aan de Brusselse
Staatssecretaris van Huisvesting, de Heer Alain
Hutchinson om de betogers toe te spreken.
De betoging werd afgesloten voor het station van
Kapellekerk, waar muziek, een reuzengroot
ganzenbordspel „Op zoek naar een Woning” en
warme soep de verkleumde betogers stonden op te
wachten om deze bijzondere betoging te
beëindigen. Bijzonder, omdat het de eerste keer
was, dat er in Brussel zoveel volk kwam opdagen
voor „meer recht op wonen”!
Uit: Twee maand onderdak: Campagne voor het recht op Wonen, Art. 23,
driemaandelijks dossier BBRoW, nr. 8, okt.-nov.-Dec. 2002

Wie nog een exemplaar wil van het boek kan
terecht bij De Schakel:
• Wendy Braeken, De Schakel (Wijkpartenariaat
vzw), Dupontstraat 27, 1030 Brussel, tel: (02)
219 00 64, fax (02) 223 50 97, e-mail
wijkpartenariaatvzw@belgacom.net / gratis
Het reuzengroot ganzenspel is als educatief
spelmateriaal te huur bij RisoBrussel:
• Katleen Vanlerberghe – RisoBrussel vwz,
Antwerpsesteenweg 295, 1000 Brussel,
tel (02) 203 34 24, fax (02) 203 50 64,
e-mail risobrussel@skynet.be,
Huurprijs : 25 € (gratis voor leden BBRoW)
Waarborg : 100 €
Een „normale” tafel-versie van het ganzenspel is
speciaal toegevoegd aan dit tijdschrift. Zo kunt u
met vier personen zelf de zoektocht ondernemen
naar een woning in Brussel.
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In de herfstzon op het Muntplein gezellig een ganzenspel spelen.
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