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Met de steun van:

Jaarlijks reikt de Stuurgroep van Sint-
Andries zijn Gouden Neuzen uit. Dit jaar
gaat dit evenement door op 29 januari in
coStA. Drie mensen uit drie categorieën
worden in de bloemetjes gezet: een ver-
dienstelijke bewoner, een organisatie en
een politieker/ambtenaar.
Het is een bekroning voor de inzet die ze
leveren in en voor onze wijk en een stimu-
lans om anderen aan te zetten tot meer
interesse in het wijk- en verenigingsleven.

De genomineerden
Philip Nauwelaerts: 
“Jammer dat hij onze straat verlaten heeft.”
Sinds zijn komst in onze wijk heeft Philip zich onge-
lofelijk ingezet voor Sint-Andries. Samen met de an-
dere leden van de stuurgroep vocht hij mee aan be-
houd en opwaardering van onze wijk. Het behoud
van het muntplein, het openen van het Mercator
Orteliushuis, … noem maar op, Philip droeg zijn
steen bij. Maar ook privé kon de buurt op hem reke-
nen! Onder andere voor feestjes en acties leverde
Philip logistieke steun; bloembakken, feesttafels
vonden steeds bij hem een tijdelijk plaatsje alvo-
rens ze hun uiteindelijke bestemming bereikten. 
Na 30 jaar is hij verhuisd, we zullen zijn vriendelijke
en opbeurende babbels missen!

Sven Pichal: “Tornado Sven”
Of het nu voor de radio, verenigingen met alle kleu-
ren van de regenboog of een festival is, Sven doet

het niet gewoon met hart en ziel, hij gaat tekeer als
een soort tornado. Na zijn transfer van een andere
volkse wijk naar de Sint-Andries was hij snel inge-
burgerd en verleende zijn medewering aan oa de
wijkkrant, plechtigheden en sportieve evenemen-
ten. Het is opmerkelijk hoe deze duivel-doe-het-al
tijd maakt voor zijn wijk.

Wim Tant: “Een sociale en sportieve droom.”
Stel je voor, je wenst samen met anderen een jog-
ginggroep op te richten en zo ook de sociale samen-
hang een zetje te geven. Om dat te realiseren plaats
je tegen de geest van de tijd geen annonce-ke op fa-
cebook, neen je laat de mensen fysisch en sportief
samenkomen. Vanuit deze loopgroep ontstond on-
der de lopers dan het idee van de stratenloop. Ieder-
een in de wijk werd bij het evenement betrokken.
Voor jong en oud was er een run, terwijl de minder
sportievelingen niet werden vergeten dankzij de
nevenactiviteiten. Daarnaast fleurde de lokale win-
keliers en de horeca de run op. Dat dit initiatief een
hefboom mag zijn voor toekomstige ideeën!

Laura Weyns: “De rappende Wijknetwerker.”
Bent u een 50-plusser? Dan hebt u vast en zeker al
gehoord van Laura Weyns. Met een grote glimlach
en een stevige dosis enthousiasme, staat Laura
steeds paraat. Hoe groot of klein uw vraag ook is, zij
zoekt het telkens voor u uit. En indien nodig, scha-
kelt ze een vrijwilliger in die bij u een handje komt
helpen. Zo zorgt de WijkNetwerker ervoor dat men-
sen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blij-

ven wonen. Maar we kennen haar natuurlijk ook
van de RapKlap, waar ze senioren samen brengt om
elkaar beter te leren kennen. Specifiek richt Laura
zich op senioren die graag (meer) sociale contacten
wensen. Laura blijft steeds zoeken naar nieuwe ac-
tiviteiten of ideeën om zoveel mogelijk tegemoet te
komen aan de noden en wensen van elke senior. 

Habbekrats: “Het is zeker geen habbekrats wat zij
voor de jongeren in de buurt doen!”
Iedereen tussen 10 en 18 jaar is er van harte wel-
kom. Met een enthousiast team van medewerkers,
zorgen ze elke dag opnieuw voor fijne activiteiten.
Via sport, spel, ontmoeting, uitstapjes… bieden ze
de jongeren elke dag wederom een warme thuis.
Het prachtige gebouw in de Prekersstraat is zeker
en vast een bezoekje waard: een klimmuur, een in-
gerichte keuken, een nieuw computerlokaal…, kort-
om Habbekrats is de ideale plek voor elke speelvo-
gel! Ook een pluim voor de aandacht die zij hebben
voor jongeren die het moeilijk hebben! Kortom, doe
zo voort!

Steenhouwer: 
“Een open, warme deur voor iedereen.”
Elke werkdag staat er ergens in de Steenhouwers-
vest altijd een deur open, letterlijk en figuurlijk. De
Steenhouwer is een laagdrempelig inloophuis voor
dak- en thuislozen. Dankzij de 45 vrijwilligers en
vaste medewerkers, kunnen er dagelijks zo’n 100

Gouden neus-uitreiking 2010

Feestend Sint-Andries
Kom naar de Gouden neus-uitreiking op zaterdag 29 januari 2011
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Emancipatie zonder onderwijs is ondenkbaar. De In-
dische overheid levert gelukkig hoe langer hoe
meer inspanningen om alle kinderen tenminste
naar de lagere school te laten gaan. In april 2010
werd er nog een wet gestemd dat onderwijs gratis
moet zijn voor kinderen tussen de zes en de veer-
tien. Dat is goed nieuws, maar India is groot, en het
zal nog wel even duren eer die wet in de praktijk
omgezet kan worden. Bovendien zegt de wet niks
over kleuterscholen en volwassenenonderwijs.
VRO werkt in de verafgelegen gebieden waar het
onderwijsnet van de overheid nog niet goed uitge-
bouwd is. Ook proberen we kinderen zo snel moge-
lijk te laten aansluiten bij het officiële onderwijs, zo-
dat ze een erkend diploma krijgen. Dat is niet ge-
makkelijk. Ten eerste is de dichtsbijzijnde school
soms erg ver weg. En zelfs als die binnen loopaf-
stand is, dan is er nog het taalprobleem. 

In India wor-
den honder-
den verschil-
lende talen
gesproken. En
er zijn maar
liefst 23 offici-
ële talen! Ie-
dere deelstaat
heeft een ei-
gen stan-
daardtaal. Die
taal wordt
daar dan voor

officiële zaken en dus ook in het onderwijs gebruikt.
Kinderen die in hun dorp een andere taal spreken,
en zonder voorbereiding naar de lagere school
gaan, moeten maar zien dat ze die standaardtaal al
doende oppikken. Zo lopen ze meestal een onher-
stelbare leerachterstand op.
VRO probeert hier iets aan te doen met de Commu-
nity Child Care Programmes. Daarmee leren kleu-
ters uit anderstalige gemeenschappen de stan-
daardtaal vóórdat ze aan het basisonderwijs begin-
nen. Zo’n CCCP ondersteunt Sint Andries. Reden dus
voor een nadere kennismaking.
De standaardtaal in de deelstaat Orissa is het Oriya.
Het dorp Rugudisahi (‘stenig gehucht’) in het noor-

den van Orissa is een Bhuinya-dorp. De Bhuinya-
stam is één van de meer dan zevenhonderd erkende
stammen (scheduled tribes) die de oorspronkelijke
bevolking van India uitmaken. De Bhuinya leven
niet alleen in Orissa, maar ook in de deelstaten Bi-
har, Madya Pradesh, Maharashtra, Uttar Pradesh en
West-Bengalen. Ze zijn niet hindoeïstisch, maar
aanbidden een hele reeks goden en geesten. De
zonnegod en de aardegodin nemen daarbij de be-
langrijkste plaats in.
In het dorp Rugudisahi wonen zo’n vijfentwintig
Bhuinya-families. In 2001 vroeg het dorp een CCCP
aan bij VRO. Sindsdien woont er een VRO-mede-
werkster in het dorp, in een kamertje bij één van de
families thuis. Elke voormiddag komen zo’n twintig
kinderen haar opzoeken in het gemeenschapshuis
van het dorp, of vaker daarbuiten, want het weer is
meestal goed. Door nazeg-spelletjes, -liedjes en
–dansjes in het Oriya leren de kinderen van haar
spelenderwijs de taal waarmee ze later probleem-
loos naar de lagere school kunnen.
Sonali Naik (22) kreeg haar opleiding in het Village
Development Training Center (VDTC) van VRO in As-
hapuri, ook in Orissa. Zij is sinds twee jaar in Rugudi-
sahi de Gram Sevika, wat zo ongeveer ‘dorpshelp-

ster’ betekent. Want Sonali doet meer dan de kleu-
ters Oriya leren. In de namiddag begeleidt ze der-
tien vrouwen die met overheidssteun een inkom-
sten-genererende activiteit gestart zijn. Zonder
VRO hadden de vrouwen in dit verafgelegen dorp
niet eens geweten dat ze recht hadden op die over-
heidssteun, en ook niet de formaliteiten kunnen
vervullen om de aanvraag in te dienen: praktisch al-
le volwassenen zijn hier analfabeet. ’s Avonds geeft
Sonali ook nog eens basiscursus lezen en schrijven
aan tien volwassenen. Haar dagen zijn voorwaar
goed gevuld.
Omdat de inwoners van Rugudisahi voor de eman-
ciperende activieiten van VRO graag hun gemeen-
schapshuis ter beschikking stellen, en de VRO-me-
dewerkster ook onderdak geven, hoeft VRO geen
geld uit te geven aan infrastructuur. De werkings-
kost voor dit programma (loon, transport, maaltij-
den ...) bedraagt nog geen 1400 euro per jaar. Een
goede investering in de toekomst!

Meer over VRO: www.villagereconstruction.org en
www.vro-net.org
Meer over de onderwijs-inspanningen van VRO op
de website van Leraars zonder Grenzen, www.lzg.be
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groot = 195 euro, groot = 300 euro. achter-pagi-
na en speciale maten, vraag info aan Ilse.
Verschijnt om de drie maanden: maart, juni,
september en december.

Werk mee 
aan de Gazet van Sint-Andries
De volgende krant nr. 72 verschijnt in maart
2011. Artikels en aankondigingen binnenstu-
ren voor 1 maart naar:
nico.volckeryck@telenet.be
Verenigingen die hun activiteiten van april,
mei en juni willen aankondigen kunnen dit
sturen naar:
paul_struyf@skynet.be

Kom naar ons open wijkforum!
De volgende vergaderingen van de Stuurgroep
van Sint-Andries gaan door in coStA op:
• woensdagen 26 januari • 23 februari • 30
maart, 20 u. In december geen stuurgroep.
Vooraf, om 19 u, is er nog de vergadering van
Straatantennes in aanwezigheid van politie en
buurttoezicht.
nico.volckeryck@telenet.be, 0496 25 97 45

De Gazet van Sint-Andries is een uitgave
van de wijkbewoners met de steun van
het District Antwerpen. Met deze gazet
willen wij de Sint-Andriezenaren op de
hoogte houden van wat er zoal in de wijk
reilt en zeilt. De Gazet wordt financieel
gesteund door de middenstand en door
vrijwillige bijdragen van de bewoners.
Redactie: Ann Mares, Paul Struyf, Jos Thijs,
Ilse Van Mol, Nico Volckeryck, Tom Jans-
sens, Leo De Ley, Piere Van den Berghe, Eva
Verbruggen.
Foto’s: John Moussiaux, Jos Thijs, VRO, Leo
De Ley, Tom Janssens.
Lay-out: Peter Cuypers,
 www.Anthologie.be

Sint-Andries engageert zich in India
In de vorige Wijkgazet las
u over de Indische NGO
Village Reconstruction
Organisation, die al zo’n
veertig jaar aan gemeen-
schapsontwikkeling doet
om de meest achtergestel-
de bevolkingsgroepen in
India te emanciperen.
Intussen besloot al een
aantal verenigingen uit de
wijk om één van de
onderwijsprogramma’s
van VRO te ondersteunen.
Wie sluit nog aan?

Plezier in’t Sint-Andrieskwartier
Beste Lezer,

U hebt de laatste Gazet van Sint-Andries van 2010
in handen.  Eind volgende maand mogen we met
de Stuurgroep van Sint-Andries alweer de Gouden
Neuzen uitreiken. Houden jullie alvast 29 januari
2011 vrij om samen met ons een buurtbewoner, ver-
eniging en anderen die zich engageerden voor on-
ze wijk in de bloemetjes te zetten? Sven Pichal zal
opnieuw de presentatie verzorgen en verschillende
fijne artiesten zorgen voor de muzikale omlijsting.
Het jaar is weer voorbijgevlogen. Hoe zou het toch
komen dat de tijd alsmaar sneller lijkt te gaan? We
worden er natuurlijk zelf niet jonger op, maar het
heeft toch ook te maken met het feit dat we leven
in een dynamische en ondernemende buurt, waar
de tijd niet stil staat, maar waar toch ook tradities
sterk gekoesterd worden. Een van die tradities is het
feesten. Je kan je haast niet voorstellen hoeveel bij-

eenkomsten, barbecues, ontbijten, buurtmaaltij-
den, zang-, dans- en andere feesten er in onze wijk
worden georganiseerd.
Feesten helpt om wonden te helen en bruggen te
slaan tussen mensen die anders moeilijk contact
hebben.
Feesten is nodig voor iedereen, dat begrijpen ze ook
bij Kamiano in de Kammenstraat. Deze organisatie
zorgt weer voor een groots Kerstdiner op kerst-
avond in de Carolus Boromeuskerk met steun van
de ondernemers van de Kammenstraat.
Er staan ons de volgende jaren nog een aantal gro-
te feestmomenten te wachten: de bekroning van de
jarenlange inzet voor het behoud van het groen en
open Munthof, de opening van de nieuwe jeugd-
herberg en hopelijk mogen we binnenkort ook de
heraangelegde Nationalestraat vieren.
Naast al dit feestgedruis, zouden we haast vergeten
dat er ook serieus gewerkt wordt in onze wijk. De

Stuurgroep ontfermde zich over een aantal grote en
kleine dossiers, o.a. het Bogaerdeplein en de Rijks-
wachtkazerne. Fier kan worden aangekondigd dat
er binnenkort een nieuw buurtsecretariaat komt en
dat het restaurant van Habbekrats uit de startblok-
ken is geschoten. Er is nog veel werk voor de boeg
en dat vraagt inzet en inspiratie van velen. We nodi-
gen u daarom uit om hier mee uw schouders onder
te zetten op de maandelijkse vergaderingen van de
Stuurgroep Sint-Andries of bij andere van onze ac-
tiviteiten.
We besluiten dit editoriaal graag met u namens de
Stuurgroep Sint-Andries en de Gazet van Sint-An-
dries een allerbest, aangenaam, gezond, onderne-
mend, voorspoedig en feestelijk 2011 te wensen.
"Ja vrienden lief, ge moet is kome kijke ..." zong
Wannes al over de feestcultuur in onze wijk. Hij had,
zoals zo vaak, groot gelijk.

Nico en Ann

De redactie dankt de studenten
journalistiek en hun begeleiders
van de Lessius Hogeschool Cam-
pus Sint-Andries voor hun bijdra-
ge aan deze editie.



Waar moeten we in 2011 qua mode
zoal op letten?
“Het wordt in ieder geval een heel kleurrijke zo-
mer. Ik kijk altijd uit naar elk nieuw seizoen en
volg de mode maar dat is een persoonlijke keu-
ze.“
Wat is het tentoonstellingsprogram-
ma van MoMu in 2011? Welke data
moeten wij in onze agenda al vrijhou-
den?
“Van 16 maart tot 14 augustus loopt de ten-
toonstelling ‘Ontrafel, tricot in
de mode’ en in het najaar is er
een grote overzichtstentoon-
stelling over Walter Van Beiren-
donck.” 

Druk. Druk. Voor u geen
vakantie? 
“Ik ben momenteel druk bezig
met de voorbereidingen van de
tentoonstelling over Walter
Van Beirendonck en we zoeken
iemand die mijn taken dan
overneemt. Ik ga in die periode
namelijk met zwangerschapsverlof. “
Heeft u ten slotte nog een persoonlijke nieuw-

jaarswens voor de bewoners van Sint-Andries? 
“Ik wens hen een heel warm en positief jaar. En
verder hoop ik dat de heraanleg van de Natio-
nalestraat goed verloopt. Dat hoop ik voor ons
maar ook voor de handelaars en bewoners. En
dan is er natuurlijk nog het allerbelangrijkste: ik
wens iedereen een goede gezondheid.”

Ann Jansen, studente Master journalistiek
Lessius Hogeschool
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Pakjestijd in het Modemuseum

De jongste maanden van
het jaar zijn een drukke
periode voor Kaat Debo,
conservator van het
Modemuseum. Een
interview? In de auto dan,
tussen twee afspraken
door. Maar dan loopt haar
eerste afspraak uit.
Uiteindelijk slaagt Kaat
Debo er toch in nog een
gaatje in haar agenda te
vinden om te vertellen
over het afgelopen jaar en
over de projecten die op
stapel staan. En is er zelfs
tijd voor een paar tips. 

Wat was voor het Modemuseum het
hoogtepunt van 2010?
“We kenden verschillende hoogtepunten en
dan denk ik in de eerste plaats aan de tentoon-
stelling over Stephen Jones die nog tot half fe-
bruari loopt. We zijn er overigens trots op dat
we deze internationale bekendheid hebben
kunnen strikken. We mochten op veel persbe-
langstelling rekenen en haalden zelfs de New
York Times. Maar ook het bezoek van Prinses
Mathilde aan onze tentoonstelling ‘Zwart’ was
een hoogtepunt. En verder proberen we ook
jaarlijks een tentoonstelling te laten reizen. Dat
gebeurde afgelopen zomer met de tentoonstel-
ling ‘Maison Martin Margiela’ die naar het pres-
tigieuze Somerset House in Londen gereisd is.
Zo’n tentoonstelling in het buitenland valt
nooit te onderschatten, er moet immers veel
geregeld worden.“
Hoe beleeft het Modemuseum de
eindejaarsfeesten?
“Voor de bezoekers is er een masterclass met
Stephen Jones, maar die is al volgeboekt. Voor
de kinderen zijn er workshops. Wij bieden ons
personeel op 3 januari een drink en een ontbijt
aan. De eerste werkdag in het nieuwe jaar krij-
gen zij vooral de aandacht. “
Wat zijn de cultuurkerstcadeaus
dit jaar?
“Het is altijd leuk een voucher cadeau
te doen met een entreebiljet voor ons
museum. Een ticket kost 7 euro. Ver-
der bieden wij vier pralines in een
hoedendoosje aan voor 20 euro, een
een project in samenwerking met Do-
minique Persoone en zijn chocolaterie
in het Paleis op de Meir. Het initiatief
hangt samen met de tentoonstelling
over de hoeden van Stephen Jones.
Zelf ben ik altijd te vinden voor een
goed boek, een mooie tentoonstel-
lingscatalogus of een mode- of kunst-
boek.“

Dominique Persoone & Stephen Jones
(c) Frederik Vercruysse

Ook rusthuisbewoners vieren eindejaarsfeesten
Het jaar loopt ten einde. Er
staan enkele feesten voor
de deur die vaak in famili-
ale kring gezellig thuis
worden gevierd. Maar hoe
beleven de bewoners van
de drie rusthuizen in Sint-
Andries eigenlijk de
eindejaarsperiode?

“Ik kijk ernaar uit, maar het is toch niet meer zoals
vroeger. Er is immers geen gezin meer”, zegt Rosa
Beyens, bewoonster van het rust- en verzorgings-
tehuis De Gulden Lelie. “Vroeger was alles bij mij
te doen, hè.” In de Sint-Andrieswijk liggen drie
rusthuizen op een steenworp van elkaar: De Gul-
den Lelie in de Schoytestraat, Het Huizeken van
Nazareth in de Antoniusstraat en Simeon en Han-
na in de Kammenstraat. Ze doen alle drie inspan-
ningen om de eindejaarsperiode feestelijk in te
kleden. Versieringen met kerstbomen, -slingers en
–ballen kondigen al vroeg de eindejaarsfeesten
aan, zodat de bewoners er naar toe kunnen leven.
Doen ze dat dan? “Ja, sommigen genieten er echt
van, de routine wordt zo ook doorbroken. Anderen
beseffen het niet meer. Voor nog anderen is het
niets speciaals meer, het passeert gewoon”, legt
Marleen Matthys uit, verpleegkundige in De Gul-
den Lelie.
Geheel volgens de Belgische traditie, worden de
feestelijkheden ook in rusthuizen bourgondisch in-
gezet met een borrel, een versnapering en een
feestdiner aan mooi gedekte tafels. Het is voor de
bewoners ook de uitgelezen gelegenheid om hun
familiebanden weer nauwer aan te halen: hun fa-
milieleden zijn immers ook welkom aan de feestta-
fel. In de feestmaand voelen de residenten het ge-
mis van hun familie nog nadrukkelijker. Daarom is
de vreugdevolle eindejaarsperiode voor hen niet
zelden overgoten met een weemoedig sausje. “Lo-
gisch,” vindt Veronique Wetzels, verpleegkundige in
Simeon en Hanna, “de feestdagen zijn familiale
aangelegenheden. Ze roepen dus heel wat familie-
herinneringen op.” 

Champagne
Simeon en Hanna is een origineel woonproject
voor hulpbehoevende bejaarden dat in 2006 op-
gericht werd door de Sint-Egidiusgemeenschap,
een christelijke lekengemeenschap in Antwerpen.
Er is slechts plaats voor acht personen, door re-
cente sterfgevallen zijn er momenteel vijf bewo-
ners. Twee mensen werken er in vast dienstver-
band, de rest zijn vrijwilligers. Door het kleinscha-
lige karakter wordt er een unieke huiselijke sfeer
gecreëerd, een ‘thuis’. De bewoners bepalen ook
mee wat er tijdens de feestdagen op het pro-
gramma staat. “Met Kerstmis is dat makkelijk, dat
wordt overal op nagenoeg dezelfde manier ge-
vierd. Op oudejaarsavond ligt dat lastiger. Ieder-
een houdt er andere tradities op na. Een recent
overleden bewoonster stond er bijvoorbeeld op
met een glas champagne op het nieuwe jaar te
klinken. Dus lieten we ieder jaar een fles knallen”,
vertelt Veronique Wetzels. Ook een aantal vrijwil-
ligers en eenzame mensen uit de buurt vieren
kerst en nieuwjaar mee in Simeon en Hanna. Zelf
zal ze er waarschijnlijk ook bij zijn. “Ofwel help ik
hier, ofwel op een feest voor armen en daklozen”,
voegt ze eraan toe.
De personeelsleden in rusthuizen hebben door hun
de job niet altijd de kans om de feestdagen in fami-
liekring door te brengen. In deze sector lijken ze dat
er probleemloos bij te nemen. In De Gulden Lelie
hebben ze óf een shift met Kerstmis óf met Nieuw-
jaar. Er kan wel onderling geruild worden. “De jon-
gere collega’s komen liever met Kerstmis werken
om zo op oudejaarsavond uit te kunnen gaan. Dat
komt goed uit, want voor mij is Kerstmis toch meer

een familiefeest. Dat zou ik niet graag missen”, licht
Marleen Matthys toe.

Vuurwerk
Barst er in de rusthuizen een heus feest los bij de
jaarwisseling? Dat niet, maar er heerst wel een wat
uitgelaten sfeer, tenminste onder degenen die het
tot middernacht volhouden. De verzorgers moedi-
gen de bewoners – van wie de toestand het toelaat
– aan wakker te blijven voor het vuurwerk. Sommi-
gen zien daar echter het nut niet van in.“Wij blijven
niet wakker, anders moeten we het de volgende
dag bekopen. We zijn geen twintig jaar meer, hè!”

Lien Claes, studente Master journalistiek Lessius
Hogeschool
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De Antwerpse politie is be-
zig met een gerechtelijk
onderzoek naar aanleiding
van enkele brandstichtin-
gen in de nacht van maan-
dag 1 november. Indien u

informatie over deze feiten heeft, gelieve con-
tact met ons op te nemen.

Inspecteur Vervoort Sven en Inspecteur Boub-
ker Farid – Lokale Politie Antwerpen
Oudaan 5, 2000 Antwerpen
Dienst Dagelijkse Gerechtelijke Opdrachten
(3de verdieping)
Tel. 03/338.57.13 – Fax 03/338.56.99
sven.vervoort@politie.antwerpen.be
farid.boubker@politie.antwerpen.be
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Daklozen worden niet vergeten tijdens de feestdagen
Gezelligheid, familie en
vriendschap staan cen-
traal tijdens de feestda-
gen. Velen verheugen zich
op de rijkelijk gevulde
feesttafels, uitbundig
versierde kerstbomen en
de talrijke geschenken.
Toch zijn er heel wat
mensen die hier niet van
kunnen genieten. Zoals
daklozen bijvoorbeeld.

De voornaamste daklozenkernen bevinden zich
rond de Groenplaats, de stationsbuurt en het De
Coninckplein. Volgens Dirk Van Der Goten van Ka-
miano, het daklozenrestaurant van de Sint-Egidius-
gemeenschap in de Kammenstraat, kent de Sint-
Andrieswijk geen grote armoede meer, maar zijn de
problemen in de Nationalestraat niet te onder-
schatten. “Kijk maar naar de bushokjes, daar zie je
een toch nog een opvallende trafiek van mensen.”
Een tijd geleden is Kamiano begonnen met mobie-
le soepbedeling aan het Centraal Station, waar een
grote groep van vijftig mensen permanent in en
rond het station woont. Inloophuis De Steenhou-
wer, gelegen in de Steenhouwersvest, werkt meer
met vaste bezoekers, die het hele jaar door langsko-
men. “Vroeger waren de acties ook heel bewust
voor de mensen uit de buurt, maar daar zijn we
mee moeten stoppen omdat er te veel mensen zijn
die in heel diepe armoede zitten. Nu krijgen daklo-
zen voorrang”, verklaart Alain De Bosschere, team-
verantwoordelijke van De Steenhouwer.

Voedsel voor maag en ziel
Dirk Van Der Goten beklemtoont dat Kamiano ver-
der wil kijken dan enkel de voedselproblemen.
“Naast het aanbieden van maaltijden, is het be-
langrijk om naar mensen te luisteren en met hen te

spreken. Er sterft niemand van de honger, maar de
eenzaamheid is groot.” Kunnen omgaan met het
contrast tussen een wollige kerst en de realiteit van
de armoede blijkt voor de bezoekers het moeilijkst
te zijn. Daarom zijn de eindejaarsfeesten ook voor
de vrijwilligers niet altijd even makkelijk. De mede-

werkers profileren zich liever niet als hulpverleners,
maar streven een eerder informele en vriendschap-
pelijke band na. “Juist omdat die gesprekken en on-

ze aandacht voor hen zo belangrijk zijn, ont-
staat er wederzijds respect”, licht Dirk Van
Der Goten toe. De organisaties krijgen subsi-
dies, maar die zijn niet toereikend. Giften van
buurtbewoners of nabijgelegen winkels zijn
dan ook een hart onder de riem. 
‘En wat is het ergste? Een lege eettafel met
veel gasten rond 
of een volle eettafel zonder gasten?’ (Tama-
ra, straathoekwerkster)

Kerstsolidariteit
Jaarlijks organiseert De Steenhouwer een
kerstactie waarbij de bezoekers gedurende
drie dagen ’s middags warme kerstmaaltij-
den kunnen krijgen. Aan deze actie wordt
een sponsoractie gekoppeld. “Die sponsoring
wordt niet alleen gebruikt voor de kerstactie
maar voor onze maaltijden het hele jaar
door.” Op kerstavond organiseert Kamiano
een grootschalig kerstfeest in de Carolus
Borromeuskerk, waar ze een vijfhonderdtal

mensen zullen ontvangen. “Er is maar één avond in
het jaar waarop de eenzaamheid zo zwaar weegt
en dat is op kerstavond.” Dit jaar zal Kamiano ook
een kerstfeest voor vluchtelingen voorzien, maar
wegens organisatorische problemen zal dit plaats-
vinden in het opvangcentrum op Linkeroever. Ook

straathoekwerkster Tamara Levaert van CAW Me-
tropool zal samen met WijkNet-werkster Laura
Weyns haar steentje bijdragen voor een aangena-
me kerst: “Met een kerstgeschenkje gaan we een
aantal buurtbewoners bezoeken en hun eenvou-
digweg ‘Vrolijk Kerstfeest’ wensen”. Daarnaast zal
Collectief Duivenkot in de Korte Vlierstraat een ou-
dejaarsfeest organiseren voor alle buurtbewoners. 

Zelf meehelpen?
Zowel Dirk Van Der Goten als Alain De Bosschere
merken op dat het aantal vrijwilligers tijdens de
kerstperiode groter is dan in de rest van het jaar.
Alain De Bosschere heeft daar gemengde gevoelens
bij. “De kerstperiode stelt het thema armoede cen-
traal terwijl dat tijdens de rest van het jaar min-
stens even belangrijk is.” Toch is hij dankbaar voor
de aangeboden hulp. Om armoede ook tijdens het
jaar onder de aandacht te houden en om hun initia-
tief maatschappelijk in te bedden, organiseert De
Steenhouwer in de zomer een mosselfeest. “Eigen-
lijk word je meester in onmacht omdat je vaak on-
machtig bent om iets te veranderen.” Toch vinden
Dirk Van Der Goten en Tamara Levaert de toevloed
aan vrijwilligers rond de feestdagen een zegen.
Kamiano doet een oproep voor vrijwilligers op
kerstavond. Zij kunnen zich aanmelden op
info@santegidio.be of telefonisch via 03 229 04 10.

Peter Verheyen en Sara Vercauteren, studenten
Master journalistiek Lessius Hogeschool

Studenten zonder centen tijdens de feestdagen
Handen die dieper in de
jaszakken worden gesto-
ken, cafés die meer warme
dranken dan bier serveren,
kerstbomen die de winkel-
etalages versieren: het is
weer december, feest-
maand bij uitstek. Ook in
Sint-Andries, waar Kloos-
terstraat en Nationale-
straat alleen al genoeg
mogelijkheden bieden om
heel je kerstbudget erdoor
te jagen. Maar lang niet
iedereen kan voor ge-
schenken zomaar de
centen laten rollen.

Armoede in de Sint-Andrieswijk associëren we
meestal spontaan met mensen die in sociale wo-
ningen leven of die afhankelijk zijn van het OCMW.
Maar er zijn nog andere mensen die het niet al te
breed hebben. Ook sommige studenten hebben het
moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen.
Studiebegeleider Wim Schramme bevestigt dat er
ook aan Lessius Hogeschool studenten zijn die het
financieel niet gemakkelijk hebben. Zo vertelt hij
dat er ‘zelfstandige studenten’ zijn die moeten in-
staan voor hun eigen inkomen en onderhoud. Zij
combineren hun studies met deeltijds werk of zijn
afhankelijk van een leefloon van het OCMW. Daar-
naast zijn er ook studenten die zich van thuis uit in
een moeilijk situatie bevinden. Omdat hun moeder
alleenstaand is of omdat beide ouders zware schul-
den hebben. Daar is de student dan de dupe van. 
Barbara Somers (24)* is zo’n voorbeeld van een stu-
dent die het niet al te breed heeft. Haar moeder is
alleenstaand en woont in een sociale woning. Bar-
bara kan niet meer rekenen op een studiebeurs om-

dat ze de vorige jaren niet voldoende studiepunten
verzameld heeft. Daarom werkt ze deeltijds en
huurt ze een kot in Antwerpen.       
Tijdens de feestdagen moeten studenten zoals Bar-
bara het dus niet al te bont maken.  Terwijl hun
klasgenoten de hele nacht feesten, moeten zij pas-
sen. Wegens te duur. Toch probeert Barbara het op
de één of andere manier gezellig te maken. Met
Kerstmis wordt thuis een lekkere maaltijd klaarge-
maakt. Maar er worden geen cadeaus uitgedeeld
en de verwarming blijft af. Op oudejaarsavond kan
ze rekenen op haar vrienden en vriendinnen waar-
mee ze op café gaat. Nieuwjaarsdag brengt ze dan
weer door bij haar vader die haar trakteert op een
etentje in een restaurant. Hij blijkt daar wél genoeg
geld voor te hebben…
De feestdagen kunnen dus best gezellig worden
zonder je geld ongebreideld te laten rollen. Een ge-
ruststellende gedachte voor studenten zonder cen-
ten…, waar bovendien ook onze consumptiemaat-
schappij nog iets van kan leren!

Greet Wouters, studente Master journalistiek Lessius
Hogeschool

* Barbara Somers is een schuilnaam. De persoon in kwestie
wenst anoniem te blijven.
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Supersolden – 70%
Box spring Verno:

volledige set 399 euro
inclusief matras 499 euro 
open ma/za van 10-18.30u

Nationalestraat 126
T. 03 237 30 53 • gsm 0488 30 37 65 

Bij aankoop van boxpring Verno:
2 hoofdkussens gratis

www.erola.be – info@erola.be 
(onder voorwaarde te gebruiken)

Wat  als de Kerstman niet bij je langskomt ?
Eens de bomen beginnen
te kalen en de temperatu-
ren dalen, weten we wat
ons te wachten staat:
weer een eindeloze
periode van somber
winterweer. Gelukkig zijn
er de feestdagen om ons
op te beuren. Maar wat
doen op die dagen men-
sen van andere culturen
die deze feestdagen niet
vieren ?

De grootste minderheidsreligie in ons land is sinds
lang de islam. Moslims hebben geen feestdagen zoals
de onze. Het islamitisch jaar is een maankalender van
twaalf maanden, die elf dagen per jaar korter is dan
de onze. Daardoor schuiven de grote islamitische fees-
ten elk jaar met bijna 2 weken op. Zo was er half no-
vember nog het Offerfeest. Maar wat doen de mos-
lims dan wanneer wij pakjes uitpakken bij de kerst-
boom? “Wel, we kunnen eigenlijk alleen maar meege-
nieten van de sfeer,” zegt Mina Chebaa van Voem-
vzw. “Maar natuurlijk zijn wij ook niet blind voor de re-
clamegolven die ons overspoelen in deze periode, we
gaan ook niet plots koppig zijn en onze kinderen dan
bijvoorbeeld speelgoed ontzeggen. Als er op school
warme chocomelk wordt verkocht, dan zullen wij daar
ook wel eens een bekertje kopen. Tenslotte is het koud
voor iedereen en dat is toch waar elke feestdag rond
draait: mensen bij elkaar brengen.”

Delen                      
Dat de ‘nieuwe Belgen’ geen alles omvattend ge-
heel vormen, wordt goed duidelijk in Habbekrats,
het jeugdcentrum in de Prekersstraat. Het is nog
maar twee jaar open, maar toch kan het al op grote
interesse rekenen van kinderen uit alle culturen in
de wijk. We vroegen bij enkele kinderen naar hun
beleving van de feesten. “We vieren de feesten niet
echt,” zegt Ishraf, wiens ouders uit Marokko komen.
“We gaan soms naar de grote kerstbomen kijken en
‘s avonds eten we dan lekkere couscous. Voor de
rest spelen we vooral op de playstation. Met Nieuw-
jaar gaat papa vuurwerk kopen. We steken dat sa-
men aan en wij krijgen ook een paar bommetjes.”
Sommige ouders proberen wel, als het kan, mee te
doen met de feestelijkheden. “Met Kerstmis eten
we altijd eend,  we zetten ook wel een kerstboom in
huis. Vroeger las ik ook nog nieuwjaarsbrieven,
maar nu ben ik daar te oud voor geworden,” vertel-
de Yacob uit Kazachstan. Bucanel uit Bosnië vertelt
dan weer dat bij hem thuis Sinterklaas zeker nog
langskomt, net als bij Yacob trouwens.

Het zijn overigens drukke dagen bij de moslimfami-
lies, want ze hebben nog maar net het Offerfeest ach-
ter de rug: “Dan komt heel de familie samen en krij-
gen de kinderen geld van de ooms en tantes,” zegt Bu-
canel. “Met het suikerfeest is er natuurlijk zoetigheid
à volonté.” Ondanks hun jeugdige leeftijd kunnen de
jongens goed meepraten over het onderwerp: “Het
Offerfeest is eigenlijk een beetje zoals Kerstmis bij jul-
lie. Bij ons is het de bedoeling dat je een deel van het
dier dat je geslacht hebt, weggeeft aan de armen. En
delen, dat bestaat toch ook bij de christenen?”

Vorming
Toch is niet alles rozengeur en maneschijn. “Dat de
kinderen buiten moeten spelen met Kerstmis vin-
den we zelf ook heel jammer,” zegt een van de me-
dewerkers van het jeugdcentrum. “Hun ouders zijn
vragende partij om het centrum ook open te stellen
in de vakanties. Die kinderen gaan zich snel verve-
len als er geen activiteiten voor hen zijn. We zijn
momenteel aan het bekijken hoe we dat in de toe-
komst mogelijk kunnen maken. Want hoe meer en
hoe langer we hen (ongecontroleerd) van de straat
kunnen houden, hoe kleiner de kans dat ze later
deel gaan uitmaken van de ‘straatcriminaliteit’ die
je in iedere stad wel kan vinden. Elke minuut die ze
hier doorbrengen helpt hen met hun vorming. Dat
geldt niet alleen voor onderwijs, maar ook voor bij-
voorbeeld sport en cultuur.” Daarom blijft het cen-
trum uitbreiden, om zoveel mogelijk activiteiten te
organiseren (binnenkort komt er misschien een
voetbalkooi op het dak). Ook  probeert het de buurt
zoveel mogelijk bij zijn activiteiten te betrekken. Zo
is er net een sociaal restaurant geopend, waar ie-
dereen, blank en zwart, welkom is.

Internationaal Comité
In de Nationalestraat is het Internationaal Comité
gevestigd, boven de gebouwen van het ACV. Er wer-
ken vooral buitenlanders. Galina Matushina en Pa-
vel Radjuk, beiden afkomstig uit het vroegere Oost-

blok, zijn twee van hun medewerkers. Maar wat
doet het Internationaal Comité? 
“Ons oorspronkelijk doel is om de zelfstandigheid
van de nieuwkomers in België te vergroten. Daarom
gaan we enerzijds deze mensen begeleiden op ver-
schillende vlakken, zoals taal en onderwijs. Ander-
zijds proberen we ook om advies te formuleren voor
de overheden. U herinnert zich waarschijnlijk nog
de uitspraken van Angela Merkel en Yves Leterme
over de mislukte integratie. Dat benadrukt alleen
maar dat een organisatie als de onze broodnodig is.
Vroeger lag onze focus vooral op de asielinstroom,
nu is dat vooral tewerkstelling. Nieuwkomers in
België blijven het immers moeilijk hebben om werk
te vinden. Dat is in periodes als de feestdagen altijd
nog iets pijnlijker. Via onze organisatie proberen we
hen dan te helpen, we hebben immers een breed
netwerk van verenigingen over het hele land. Dat
helpt ons bijvoorbeeld ook om conflicten binnen
verschillende groepen op te lossen, want de ‘nieu-
we Belgen’ zijn allesbehalve één grote groep. On-
danks de grootte van onze organisatie hebben we
toch nog wat praktische problemen. Een geschikte
zaal vinden voor onze activiteiten is al vaker een
probleem geweest, sinds enkele jaren wijken we
daarom voor ons kerstfeest naar de Luchtbal uit.
Maar het is natuurlijk interessanter om het hier in
Sint-Andries te doen. Hopelijk kan dat in de toe-
komst. Maar ook volk trekken voor onze activiteiten
blijft moeilijk, want als vzw leef je daar natuurlijk
van. Zeker voor een organisatie als de onze, die in-
terculturaliteit hoog in het vaandel draagt, is het
natuurlijk lastig als er weinig Belgen opdagen.”

Sam Vandenbergh, student Master journalistiek
Lessius Hogeschool

Met Sant’ Egidio’s Kamiano aan tafel

Naar goede traditie wordt dit jaar op 24 december Kerst gevierd
met de dak- en thuislozen van de stad. Voor het 17de jaar op rij
roept Kamiano iedereen aan tafel in de kerk, die het huis is van
God, maar ook het huis van Gods meest beminde kinderen, de
armen. Sant’ Egidio, dat Kamiano inricht, houdt eraan het feest
op Kerstavond zelf te vieren. De avond van 24 december is het
moment van de gezelligheid bij uitstek. Aan de lege straten in de
stad kan je afleiden dat iedereen thuis in familiale warmte bij de
kerstboom zit. Dat is dan ook het hardste moment in het jaar
voor wie op straat of in eenzaamheid leeft.
Ook voor de vrijwilligers is Kamiano-Kerst een jaarlijkse hoog-
dag: het beleven van de vaak onmogelijk geachte vriendschap
tussen twee werelden: arm en rijk. In die speciale band van
vriendschap wordt de authentieke kerstboodschap tastbaar. Dit
jaar wordt het kerstmaal gehouden in de Sint-Carolus-Borrome-
üskerk. Er worden zo’n 500 gasten en bedieners verwacht. Niet
alleen de kerstfeesten, maar ook de gratis maaltijden voor dak-
en thuislozen in Kamiano kunnen niet zonder uw hulp. Uw gif-
ten (fiscaal aftrekbaar) zijn welkom op rekening van Vereniging
voor Solidariteit, Lombardenstraat 28 Antwerpen.
409-8563756-58 (KBC) en 220-0037004-83 (BNP Paribas)
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Foodprint opent deuren! 
‘Het Habbekrats For Teen’s
gebouw opende zijn
deuren anderhalf jaar
geleden. Ondertussen
hebben reeds 280 jonge-
ren de weg  gevonden
naar het jongerentrefpunt
in de Prekersstraat.

Jongeren tussen 10 en 18 jaar kunnen er dagelijks
terecht voor ontspanning, toffe cultuur- en sport-
projecten tot zelfs heuse vormingstrajecten.  Nu is
de werking klaar om daar een extra dimensie aan
toe te voegen. 
Donderdag 25 november werd Foodprint , het
smaakproject van vzw Habbekrats, officieel ge-
opend. Foodprint staat voor lekkere marktverse
maaltijden voor en door jongeren op smaak ge-
bracht door Piet Huysentruyt en andere chefs van
Kookeiland.  Chef Luc van de Nieuwenhof bereidt

samen met studenten van Werken en Leren Ant-
werpen (WELA vzw) heerlijke dagverse maaltijden.
Iedereen mag komen proeven van Foodprint, elke
weekdag van 12 tot 14 u. Tot 20 december proeft ie-
dereen voor slechts 3 euro (soep + hoofdgerecht of
vegetarisch hoofdgerecht + fruit + koffie). Daarna-
kan je eten voor 3 tot 7 euro. Studenten hebben een
volledig menu al voor 5 euro.
Alle maaltijden hebben een kleine ecologische voet-
afdruk.

Smullen in een smaakvol kader
Van op het balkon heb je een goed uitzicht op het
Heldenplein en op het hippe interieur van het res-
taurant, de ideale plek om te genieten van een lek-
kere maaltijd en de heldendaden van jongeren. Het
restaurant werd aangekleed met prachtige plan-
ten, originele verlichting en een wonderbaarlijk
mooie toog. Voorts vindt u er ook een stukje ge-
schiedenis in terug, het gebouw deed ooit dienst
als wasserij en dat is mooi geïllustreerd aan de
hand van foto’s uit de oude doos. Kortom een be-

zoek aan het Foodprint restaurant is een zinnen-
prikkelende ervaring.
Foodprint: een meerwaarde!
Het restaurant heet iedereen welkom en stelt het
For Teen’s gebouw open voor iedereen. Hebt u zich
ooit al afgevraagd wat er zich in dat mooi gereno-
veerde gebouw afspeelde? Vanaf nu kan u het met
eigen ogen aanschouwen. Habbekrats wil een ont-
moetingsplaats zijn voor iedereen in de St Andries-
wijk. Een plaats waar mensen van alle klassen en
rangen zij aan zij kunnen genieten van een heerlijke

maaltijd. 
Jaarlijks zullen een tiental studenten
van WELA worden opgeleid in de keu-
ken. Inkomsten van het restaurant wor-
den op die manier rechtstreeks ingezet
om jongeren vooruit te helpen in het
leven. 
Alle gerechten worden bereid met
marktverse ingrediënten en producten
van bij ons. Op die manier garanderen
we een kleine ecologische voetafdruk.
Door een maaltijd te nuttigen in het
Foodprint restaurant levert u dus op
verschillende vlakken een mooie bijdra-
ge aan de toekomst.

Transparant
Het project, dat ook in Gent en Kortrijk
loopt, vertrekt vanuit de filosofie om
jong en oud aan een gezonde maaltijd,
met een kleine ecologische voetafdruk,

te helpen. Al vanaf de start had men het voormalige
stadsmagazijn, waar het jeugdcentrum Habbekrats
in september 2008 haar deuren opende, voorzien
van een keuken met het idee om de werking trans-
parant te maken voor alle mensen. “Want, dit pro-
ject is niet alleen sociaal ten opzichte van prijzen
maar is ook een leerschool voor jongeren die in het
deeltijds onderwijs zitten. Bovendien willen we de
ouderen onder ons bij de jeugdwerking betrekken,
in die zin dat we onze deuren openzetten voor ie-
dereen. Ouderen en jongeren mogen niet van el-
kaar vervreemden en daar willen wij als jeugdwer-
king mee in investeren.”

Sociale begeleiding
Sinds de opening van Het Habbekratshuis zijn er in
het straatbeeld van Sint-Andries bij wijze van spre-
ken meer hangouderen, dan hangjongeren,” zegt
de fel gedreven Algemeen Directeur Chris Van Lyse-
betten verder, “wat bewijst dat er een grote behoef-
te is aan jeugdcentra en aan sociale centra in het al-
gemeen. En het toont concreet aan ook dat onze in-

vesteringen resultaten opleveren.  Zodoende zijn
we sterk gemotiveerd om ons te blijven inzetten
voor de jongeren en hun toekomst. Wij, de ouderen,
moeten er voor zorgen dat we die jeugd niet opza-
delen met alle mogelijke problemen. Buiten vor-
ming, is het ook nodig dat wij maaltijden voorzien
aan democratische prijzen voor jongeren die de
centen niet hebben om regelmatig warm, voed-
zaam en gezond eten te gebruiken. Daarnaast is er
natuurlijk ook het sociale aspect, met de opleiding
van jongeren in onze keuken. Tijdens hun vrije tijd
bieden we de jongeren een geïntegreerde opleiding
en sociale begeleiding. (ldl)

stad wonen, dan gaat het beter met de stad.
Misvatting 2:Het wordt beter in de stad als er meer
begoeden komen wonen.
Misverstand 3: Door goed publieke ruimte verbe-
tert het leven in de stad.
Vanaf 2003 is de stad als emancipatiemachine be-
ginnen sputteren. Wie kwetsbaar is, die zit niet
meer aan tafel en alleen zij die ‘belangen’ inbrengen
komen aan bod. Bestuurders zijn een soort bedrijfs-
leiders geworden die hun producten aan de bur-
gers-klanten verkopen via hun ambtenaren. Com-
municatie is eenrichtingsverkeer geworden top-
down, het democratische discours komt nog weinig
aan bod in de 21ste eeuw.
Na de lezing kwamen de bewoners aan het woord.
Vele aanwezigen herkenden deze afkalving van be-
trokkenheid. Medezeggingschap is zeer schaars ge-
worden. Af en toe is er nep-participatie als glijmid-
del om de beslissingen aan de top een zogeheten
draagvlak te geven. Ambtenaren zijn teveel het pro-
motieteam van de politiek, bewoners krijgen niet
meer de kans om hun belangen op de agenda te

krijgen en de wijk in ‘bezit’ te nemen. De overheid
luistert niet meer naar de doodgewone man en de
zwakkere groepen, die worden vandaag in het ‘doel-
groepenbeleid’ gestoken. Investeren in sociale huis-
vesting gebeurt niet meer, men wil blijkbaar af van
de lagere inkomensgroepen.
We hebben er alle belang bij dat het goed gaat met
de andere. Het is dus nuttig en zinvol om te inves-
teringen naar de lagere klasse te laten stromen. Die
zogeheten lagere klasse, een grote groep stedelin-
gen, draagt wezenlijk bij aan de stedelijke econo-
mie, hun aandeel in de stedelijke consumptie is gro-
ter dan doorgaans wordt aangenomen.  Er is dus
een politieke koerswijziging noodzakelijk.

Volgende lezingen
gaan door op 15/12 Trui
Maes over Wonen in de
stad en op 12/01 Jef Van
den Broeck over ruim-
telijke planning.
In coStA – 20u.

Ook ‘bescheiden inkomens’ maken de stad
In zijn lezing op 8 decem-
ber ‘naar de aflossing van
de wacht in Europese
steden’ vergeleek Paul
Blondeel de sociale stads-
vernieuwing in de 21ste
eeuw in verschillende
Europese steden. 

Blijkbaar zijn er overal dezelfde trends waarneem-
baar. De kloof arm-rijk groeit in alle steden en wo-
nen wordt er onbetaalbaar.
Maar ook: de besturen doen er weinig aan, integen-
deel. De overheden investeren in de middenklasse,
belastingen stromen terug naar de veelverdieners
en de ‘interessante’ wijken krijgen alle aandacht.
Drie misvattingen domineren de actuele aanpak bij
stadsontwikkeling:
Misvatting 1:Als er minder kwetsbare mensen in de

Foodprint
Vzw Habbekrats, Prekersstraat
14, 2000 Antwerpen
Met de steun van het stadsbe-
stuur Antwerpen, de vzw Kin-
dergeluk, Kookeiland, KBC, SD
worx en Vandemoortele.
Menu? Wordt vriend van Food-
print via Facebook
www.habbekrats.be
genieten@habbekrats.be

Deze genummerde (1/20) tekening van het
Paardestraatje in de Willem Lepelstraat is te
koop voor 15 euro per stuk bij Thomas Roman,
Van Craesbeekstraat 15 bus 6, 0498 57 31 46
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VU. Nico Volckeryck, Kammenstraat 80, Antwerpen

Ontwerp: Peter Cuypers www.anthologie.be

Flamencodans

18u Gouden Neus Diner  11 euro

Haal snel uw toegangskaart

coStA

st
uu

rg
ro

ep

bewoner • vereniging • ambtenaar/politicusbewoner • vereniging • ambtenaar/politicus

gratis kaarten bij coStA of Nieuwspoort  (voor 26 jan)

kaarten te koop bij coStA of Nieuwspoort  (voor 26 jan)

Studio Garcia Lorca

Back-up

Harmonie
Arbeid & Kunst

info: nico.volckeryck@telenet.be
0496/25 97 45

Ives Van Mol

Zaterdag
29 januari 2011

coStA 20u
Presentatie: S Svev n Pichal (Raadio 1 Peeters & Pichal)
Sint-Andriesplaats – Antwerpen
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Sint-Jansplein | zaterdag 18 december 2010 | 10de editie

Kom zalig genieten van
de gezellige kerstsfeer
met een swingend win-
terbal, concerten van
Antwerpse artiesten, een
kinderzone en leuke
animatie.

Verenigingen en inwo-
ners maken verse soep en
lekkere taart ten voorde-
le van Music For Life.

Winterbal
14.30 uur – Line dance
15 uur – Kinderbal
18 uur – Sportdemonstraties
20 uur – DJ Pierre Elitair
22 uur – DJ Axel Daeseleire

Spiegeltent
11.30 uur – The Sunsets
Feestelijke nummers op
accordeon door Matthias en
Nathalie
13.30 uur – Motel Vocal
Bekende musicalhits en
evergreens door het Fakkel-
theater
15.30 uur – Broken Glass
Heroes
Nieuwe superband van Tim
Van Hamel & Pascal Deweze
17.30 uur – Les Amis de Louis
Swingjazz en latin gebracht
door heerlijke stemmen
20.30 uur – Stijn
De Antwerpse Prince bouwt
een feestje met dansbare
electro-funk

Workstation 
Biekorfstraat
Dankzij deze visuele presen-
tatie krijgt u een exclusieve
inkijk in de creatieve leefwe-
reld van Panamarenko.

Op stap met
 Panamarenko…

Maak uw keuze uit volgende
boeiende wandelingen (± 60
min) en schrijf u
vooraf in via kunstenvlieg-
werk@stad.antwerpen.be
• Kunst & Vliegwerk-route
• Kunstschatten van Katoen
Natie

• Levend erfgoed uit de
haven

Anne Vaeck
Beëdigd vertaler

Alle officiële aktes
Nederlands–Engels–Frans
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Maandag 9.30 uur – 16.30 uur
Dinsdag 9.30 uur – 16.30 uur

Woensdag 9.30 uur – 16.30 uur
Donderdag 9.30 uur – 16.30 uur

Vrijdag 9.30 uur – 16.30 uur

Voor al uw bankzaken én verzekeringen

Voor advies op maat
Voor een persoonlijke opvolging
Voor net dat beetje méér …

Kantoor NOBEN Jean-Marie
Nationalestraat 66–68
2000 Antwerpen
Tel. 03/231 61 80
Fax. 03/231 00 52

Bij ons bent u aan het juiste adres

Tijdens het slotevenement
waren de levensgrote
stangpop De Neus en
stangpop Wannes de twee
commentatoren.  De Neus
vond alvast de eerste
Vlaamse protestsong – het
lied van De Neus –  een
topnummer. De liederen In
de grond en Ze kwamen
van ’t Zuide zetten de
sociale Wannes op de
voorgrond. Ook stangpop
en kwelgeest Lange
Wapper was aanwezig.
Zijn lied werd door rapper
Charissa op een voortref-
felijke wijze gebracht.

Enkele verenigingen uit de wijk startten in 2009
met het idee om van 2010 een hommagejaar voor
Wannes Van de Velde samen te stellen.  Wannes
had immers vele contacten met wijkbewoners en
banden met de wijk. In het voorjaar werden er 26
workshops georganiseerd: poesjenelleklap, fotogra-
fie, poppen maken, turnen op Wannesmuziek, zang-
avonden en flamencodans. Er werden ook drie gro-
te zangavonden georganiseerd.
Tijdens de zomermaanden gingen een 40-tal
mensen aan de slag om op 11 en 13 november het
slotevenement Wannes, El Niño de San Andres op
de planken te krijgen. Voor de verscheidene deel-
aspecten werd intens geoefend. Poppenspelers,
dansers, muzikanten en zangers repeteerden voor
hun onderdeel, later werd alles in een groot ge-
heel gegoten. In het tweede gedeelte bracht de
Spaanse Amparo Córtes ode aan Wannes.

GRATIS ENERGIESCAN
De energiesnoeiers komen gratis langs om tips en
advies te geven om te besparen op gas-, electrici-
teits- en waterverbruik. Deze specialisten terzake
zoeken uit hoe je kan besparen in jouw apparte-
ment of woning. Je ontvangt ook gratis een pakket
energiebesparende.
5 x WINST: Je ontvangt gratis spaarlampen, radia-
torfolie, waterbesparende douchekop, leidingisola-
tie, enz. De energiesnoeier plaatst gratis deze arti-
kelen. Heel wat mensen betalen teveel of kregen

hun vermindering of tegemoetkoming niet terug.
Leg je papieren klaar. Er is veel kans dat je kan terug-
trekken, de energiesnoeiers zoeken het uit. Alvast
winst op lange termijn, want je gaat minder ver-
bruiken. Je werkt mee aan een goed milieu met
minder CO2-uitstoot.

Wat moet je doen?
Vul deze bon in. Het is een akkoordverklaring dat de
energiesnoeiers bij u langs kunnen komen. Zij tele-
foneren dan voor een afspraak.

Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)
zorgt voor de juridische omkadering en
de stedenbouwkundige voorschriften
voor de binnenstad. In de toelichtingsno-
ta werden enkele concrete punten aan-
gesneden die onze haren rechtop deden
staan. Op de stuurvergadering werd al-
vast op twee merkwaardige uitspraken
gereageerd: Seniorenlokaal Prekersstraat
in parkje achter rijkswachtkazerne en Pa-
gadderpleintje.
Er wordt gesteld dat het seniorenlokaal

zal afgebroken worden en dat het parkje
aan de Prekersstraat kan volgebouwd wor-
den. De bewoners wensen echter en het
seniorenlokaal als gemeenschapsvoorzie-
ning en het publieke parkje te behouden.
Ook zeer merkwaardig is dat een andere
stadsdienst op zoek is naar gebruikers
voor dit seniorenlokaal. Het seniorenlokaal
zou verhuurd worden aan vzw. Chips, een
jongerenorganisatie.
In de nota wordt gesuggereerd dat het

publieke Pagadderpleintje in feite een uit-

breiding is van de speelplaats van de Mu-
sica. Dat klopt niet. Het is een publiek
pleintje dat met fondsen van het district is
aangelegd. Via het wijkoverleg werd be-
vestigd dat het Pagadderpleintje een pu-
bliek pleintje is en zal blijven.
Er zijn nog vele andere punten erg ondui-
delijk in dit voorstel van het RUP. Op de
stuurgroep werd aangedrongen dat er
eerst met de buurt overleg en inspraak zal
georganiseerd worden, vooralleer het
schepencollege haar goedkeuring zal ge-
ven aan RUP-binnenstad.

Haal uw energiefactuur omlaag

Naam:

adres:

Telefoon:

Is akkoord om zo’n gratis energiescan te laten uitvoeren.

Bon opsturen naar de ENERGIECEL, Antwerpssteenweg 167, 2660-Hoboken
Of in de brievenbus deponeren bij Jos Thijs, Pompstraat 24.

✁

✁

“Want de mening van de massa 
ligt gezellig op de loer

als je jezelf laat verleiden
door de politieke toer.”

RUP-binnenstad: verwarring alom

Op 25 en 26 september gingen er voorstellingen door
van De Parochie van Miserie. Wannes was immers de
schilder van de decors toen in 1972 en 1973 dit sociaal
theaterstuk op de planken werd gebracht.  De bijdra-
ge van Wannes was vooral het samenbrengen of
schrijven van de 28 liederen voor dit theaterstuk.  

De Neus ontmoet Wannes

De naam El niño
de San Andres
Als flamencogitarist
kreeg Wannes van zijn
Spaanse vrienden de bij-
naam El niño de San An-
dres.

Wannesjaar in
cijfers
Aantal workshops: 26 –
Aantal deelnemers: 185 – 
Aantal aanwezigen 2 x
De Parochie van Miserie:
292 – Aantal aanwezigen
2 x Slotevenement: 288 – Aantal
wandelaars 7 wandelingen: 206 –
Aantal medewerkers Parochie en
Slotevenement: 67.

Tijdens de zaterdagwandelingen langs de 20 uitstal-
ramen in de wijk kwam niet alleen de veelzijdige
kunstenaar maar de maatschappijkritische ‘doodge-
wone mens’ Wannes in beeld.



Woensdag 9 maart

JOSH BERMAN MET OLD IDEA
20 uur • 8 euro/10 euro
De getalenteerde trompettist en componist
Berman brengt met zijn groep ‘Old Idea’
tijdloze ballads, blues en avontuurlijke jazz.

Zaterdag 12 maart

LOCKED IN
THEATERMAKERSHUIS DE QUEESTE
20.30 uur •  6 euro/8 euro
Over een passioneel drama tussen twee
jongeren

Vrijdag 18 maart

MET VLOT, STOOMKETEL, VRACHT-
WAGEN EN FLES DE ATLANTISCHE
OCEAAN OVER
20 uur • 5 euro
Filmlezing over de oceaanreizen in vreemde
vaartuigen van Fons Oelemans en Kee Arens

Woensdag 30 maart

RADIO MINERVA DANSNAMIDDAG
13 uur • 2 euro, koffie en cake inbegrepen
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Cultureel Ontmoetingscentrum 

Sint-Andries (coStA)

Sint-Andriesplaats 24

2000 Antwerpen, 03 260 80 50

cosintandries@stad.antwerpen.be

www.cosintandries.be

Reservaties van dinsdag tot vrijdag

van 12 tot 16 uur, donderdag van 12-

19 uur

Sluitingsdagen 2011: Van zaterdag 1

tot en met  maandag 10 januari.

Januari 2011

Zaterdag 15 januari

OOGAPPEL
VZW PICALILI (2,5+)
15 uur • 4 euro/6 euro
Een sprookjesachtige voorstelling over de
wondere wereld in een muziekdoosje

Programma coStA najaar 2010
Zondag 13 februari

DERWASEENS
DE NIETJESFABRIEK (6+)
15 uur • 4 euro/6 euro
Familievoorstelling over samen fantaseren
en de kracht van fantasie

Zaterdag 19 februari

KWIS HARMONIE ARBEID EN KUNST
20 uur • 5 euro
Je hoeft geen beroeps te zijn, gewoon zin in
een gezellige avond is voldoende.

Woensdag 23 februari

RADIO MINERVA DANSNAMIDDAG
13 uur • 2 euro, koffie en cake inbegrepen

Zaterdag 26 februari

OP STAP MET COSTA - BRUSSEL
9 uur  • 6 euro, inschrijven verplicht!

FO
NS
 O
ER
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S

CHINEES NIEUWJAAR

© Sandra Geerts

Woensdag 26 januari

RADIO MINERVA DANSNAMIDDAG
15 uur • 2 euro, koffie en cake inbegrepen
Dj Danny van Tichelen van Radio Minerva
draait zijn beste dansplaten!

Zaterdag 29 januari

GOUDEN NEUS
20 uur • Gratis
Traditionele uitreiking ‘Gouden Neus’ door
stuurgroep Sint-Andries

Februari 2011

Vrijdag 4 februari

HAKIMS OF COMEDY
20 uur • 8 euro/10 euro
Een wervelende comedyshow waarin één
beginnende comedian, één opkomende en
één gevestigde waarde het tegen elkaar
opnemen.

Zondag 6 februari

CHINEES NIEUWJAAR
13.30 uur • gratis
18 uur • 15 euro maaltijd in restaurant uit
de Chinese wijk
Laat je onderdompelen in de fascinerende
Chinese cultuur!

Maart 2011

Vrijdag 4 maart

55+ SPORTDAG 
ANTWERPEN CENTRUM
9 uur • DC Den Oever, Korte Ridderstraat
18, 2000 Antwerpen • gratis
Verschillende sporten als yoga, salsa en
nordic walking kan je gratis komen uitpro-
beren in coStA en in DC De Oever

Zaterdag 5 maart

LACHEN VOOR LHASA COMEDY
20.30 uur • 10 euro/12 euro
Benefiet met Lies Lefever en Bas Birker

M
IN
ER
VA

 D
AN

SN
AM

ID
DA

G



Gazet Van Sint-Andries | nr. 71 | December 2010 | 18de jaargang11 Kalender

Verenigingen:
“Kondig uw activiteiten aan !!!!”
“Bezorg ons een verslag en 
foto’s van uw activiteiten.”

Mailen naar paul_struyf@skynet.be
DE ANTIEKSTRAAT VAN ANTWERPEN–LA RUE DES ANTIQUAIRES D’ANVERS
THE PLACE TO BE FOR ANTIQUES – DIE ANTIEKSTRASSE ANTWERPENS

Vrijdag 7 januari

14u Voordracht en tentoonstelling  over de
commandobunker van de Van Craesbeeck-
straat.
16u Nieuwjaarswensen door Schepen Leen
Verbist en vertegenwoordigers van Woonha-
ven en PASH gevolgd door receptie.
Locatie: Bewonerslokaal Willem Lepelstraat 13
Info: Bob Verbeeck: 0496/ 78 90 14 of open-
tuin@gmail.com

Zaterdag 8 januari

14u Folkloristische Brusselse Wafelenbak van
BOTA in het bewonerslokaal, Willem Lepel-
straat 13
15u Voorstelling nieuwe film van Harry van
Bokhoven “Op zoek naar de Gulden Snede” in
zaal Multatuli in de Lange Vlierstraat.
Na de film keren we terug naar het bewoner-
slokaal om verder te smullen van de Brusselse
wafels.
Info: Bob Verbeeck: 0496/ 78 90 14 of open-
tuin@gmail.com

Zondag 23 januari

Starten de Flamencodanslessen terug van
Studio Garcia Lorca voor volwassenen en kin-
deren.
Locatie: coStA, Sint-Andriesplaats 24 
Data waarop de volgende lessen zijn: 30 ja-
nuari, 7-14-21-28 februari, 7-14-21-28 maart, tel-
kens van 10u tot 15u. Info: Lea Alvarez: 0474/
64 91 26 of stugalo@gmail.com

Zaterdag 29 januari

Viert de Stuurgroep Sint-Andries het feest van
de Gouden Neus

18u: Deuren open voor de Buurtmaaltijd (kaar-
ten te koop bij Krantenwinkel Nieuwspoort in
de Sleutelstraat of aan de balie van het coStA
aan 11 euro pp.)
20u: Deuren open voor de uitreiking van de
Gouden Neus en aansluitend de Zoete Recep-
tie. (Gratis toegangskaarten enkel te verkrij-
gen bij krantenwinkel Nieuwspoort in de
Sleutelstraat). Optredens van Studio Garcia
Lorca, Ives Van Mol ( Back up ) en Harmonie
Arbeid & Kunst. Presentatie is in handen van
Sven Pichal ( Radio 1 Peeters&Pichal )
Info: Nico Volckeryck: 0496/ 25 97 45 of
nico.volckeryck@telenet.be of Paul Struyf:
0475/59 65 49 of paul_struyf@skynet.be

Zaterdag 12 februari

Gaat de jaarvergadering van BOTA door ge-
volgd door een Bingonamiddag.
Locatie: Bewonerslokaal Willem Lepelstraat 13
Info: Bob Verbeeck: 0496/ 78 90 14 of open-
tuin@gmail.com             

Zaterdag 26 maart

Viert Turnkring De Hoop haar 90ste verjaar-
dag met een gymgala dat om 19u30 van start
gaat. Feestzaal Kielpark
Info: Elvire Milio: 03/237 25 36

Agenda wijkverenigingen

Vrijdag = Soepdag in coStA
Heb je zin in heerlijk verse soep met brood , kom dan zeker langs op vrijdag tussen 12 en 15 uur. De
soep wordt iedere week met veel liefde door iemand uit onze vrijwilligersploeg gemaakt, en kost
slechts 1 euro.
Maak mee reclame voor coStA, word ambassadeur! 
Woon of werk je in 2000 Antwerpen en wil je ons helpen om onze activiteiten bekend te maken?
Dat kan door onze affiche thuis aan je raam te hangen of op een zichtbare plek op je werk of bij je
vereniging. Bel je naam, adres en telefoonnummer door naar 03 260 80 56 of mail
an.maes@stad.antwerpen.be Elke 2 maanden sturen wij je een affiche op.

Op 18 april ’11 stort Explozant neer in de Sint-An-
drieswijk! Explozant opent tijdens de paasvakan-
tie één week lang een artistiek atelier voor jon-
geren uit de buurt. Inspiratie wordt gezocht in
Museum Plantin-Moretus waarna buurtreporta-
ges en unieke huisnummers voor enkele Sint-An-
drieshuizen worden gemaakt. Jan Mertens uit de
Schoytestraat en Marc Tassier van de Vrijdag-
markt zijn maar twee van de vele enthousiaste
buurtbewoners die meestappen in dit project.
Wilt u ook graag meewerken aan deze reporta-
ges of bent u geïnteresseerd in zo’n uniek huis-
nummer? Neem dan contact op met Merel Stey-
nen. 0477762834
merel.steynen@student.kdg.be

Getuigen gezocht
De stedelijke dienst voor monumenten- en welstandszorg is op zoek naar getuigen van de geschie-
denis van de bunker in de Willem Lepelstraat zijn. Heb jij nog in de bunker gewerkt? Ken je via je
(groot)ouders nog verhalen over de werking hiervan? Bezit je oude foto’s van of krantenartikels
over de bunker? Neem dan contact op met de stedelijke dienst voor monumenten- en welstands-
zorg. 03/338 66 34, greet.donckers@stad.antwerpen.be of vicky.vandermeynsbrugge@stad.antwer-
pen.be 

We hebben er even op moeten wachten, maar
nu is het gebruiksklaar: het nieuwe buurtsecre-
tariaat in cultureel ontmoetingscentrum Sint-
Andries. Op donderdag 13 januari openen we
officieel op de nieuwjaarsreceptie van coStA.
Schepen Leen Verbist en afgevaardigden van
stad en district zullen u te woord staan. 
Iedereen welkom vanaf 19u30 voor een hapje,
een drankje en een spetterend live optreden!
In het buurtsecretariaat kunnen bewoners-
groepen en verenigingen terecht die zich inzet-
ten voor de samenleving in de stad.  Ze kunnen
er werken op pc’s, vergaderingen houden, infor-
matie opvragen of ervaringen uitwisselen met
andere verenigingen.  Elke dinsdag- en donder-
dagnamiddag van 13u30 tot 16u30 is er een me-
dewerker van de stad aanwezig. Wilt u kennis-
maken met het buurtsecretariaat, wilt u een
aanvraag indienen voor uw vereniging of heeft

u vragen over de ondersteuningsmogelijkhe-
den voor uw vereniging, kom dan zeker langs
tijdens één van deze momenten! (niet tijdens
de kerstvakantie)  Eens u lid bent, heeft u een
persoonlijke sleutel en kan u steeds in het se-
cretariaat terecht tijdens de openingsuren van
coStA.
Contact: coStA, Sint-Andriesplaats 24, 2000
Antwerpen
Wil je nu reeds een aanvraag indienen of meer
informatie verkrijgen, neem dan contact op
met: Eva Verbruggen
Tel. 03 338 71 12 – 0478 80 71 80
Of stuur een e-mail naar:
buurtsecretariaat@stad.antwerpen.be
Het aanvraagformulier vindt u ook op de site
van Stad Antwerpen (Algemeen > Vrije tijd >
Zelf organiseren> Buurtsecretariaat > hoe lid
worden > aanvraagformulier) of in coStA aan
het onthaal.

Artistiek atelier

Buurtsecretariaat Centrum opent deuren in coStA
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03 231 45 90 | 03 231 30 91

desmedt@dela.be

telefoon | fax

Pompstraat 1
 

2000 Antwerpen

www.uitvaartcentrum-desmedt.be

maakt deel uit van DELA

e-mail

adres

pluimage. Bij het maken van
een journalistiek product kan
je bovendien je creativiteit
kwijt, van het begin tot het
einde. Het houdt zoveel meer
in dan simpelweg verslagge-
ven. Je moet originele en inte-
ressante ideeën sprokkelen en
uitwerken, een verfrissende in-
valshoek bepalen, op zoek
gaan naar bronnen, op onder-
zoek gaan, informatie verga-
ren en die ten slotte in een hel-
der en boeiend verhaal gieten.
Voor dat laatste is een zekere
liefde voor taal onmisbaar.
Schrijven voor de Gazet van
Sint-Andries zie ik als een bui-
tenkans om praktijkervaring
op te doen. Voor ons studen-
ten is het een voordeel om
voor dit lokale krantje te schrij-
ven, omdat we ons nooit ver
hoeven te verplaatsen; alle in-

formatie is te vinden op wandelafstand van onze
campus in de Sint-Andriesstraat. Het is ook leuk
dat ons journalistieke werk werkelijk in de 'publie-
ke arena' terecht komt, in tegenstelling tot de ve-
le praktijkopdrachten die we in het kader van onze
opleiding maken. Lien

Ik ben Sara Vercauteren, 22 jaar en kom uit Boe-
chout. In september ben ik afgestudeerd als mas-

ter Vertalen Engels & Spaans. Omdat ik de schrijf-
microbe al van kindsbeen af te pakken heb, wilde
ik na deze master nog iets creatiefs gaan doen en
mijn schrijfcapaciteiten verder ontplooien. Aange-
zien ik in Antwerpen zou kunnen blijven studeren
en rechtstreeks kon instromen in de master Jour-
nalisitiek, koos ik voor Lessius. Daar krijg je immers
een brede opleiding en maak je kennis met alle as-
pecten van de journalistiek. Omdat ik vind dat je
nooit genoeg praktijkervaring kunt opdoen, was ik
meteen enthousiast om mee te werken aan de
Sint-Andrieskrant. De bijdragen die we als studen-
ten voor de Sint-Andrieskrant leveren, tellen ech-
ter niet mee voor de opleiding. Je zou denken:
waarom zou een student meer doen dan verplicht
is? Ik heb hier een heel duidelijke mening over: de
ervaring die je hierdoor krijgt, is onbetaalbaar. Bo-
vendien wacht ik vol ongeduld op het moment dat
mijn naam voor de allereerste keer onder een arti-
kel zal verschijnen! Sara

Mijn naam is Sam Vandenbergh. Ik heb, zoals de
meesten, al een vooropleiding achter de rug toen
ik hier enkele maanden geleden begon. De voor-
bije jaren studeerde ik Arabistiek en Islamkunde
aan de KU Leuven. In het kort is dat Arabisch als
taal, met enkele vakken over de regio. Veel vakken
waren nogal abstract, of gingen over periodes van
lang geleden. Vandaar dat ik me richtte op Journa-
listiek, dat over het nu bericht. Ik heb geprobeerd
om mijn fascinatie voor andere culturen hier om
te zetten in een leuk artikel, dat ook voor onze ei-
gen cultuur interessant kan zijn. Sam

‘Ik ben Greet Wouters, 21 jaar, en studeer al vier
jaar aan de Lessius Hogeschool. Ter voorbereiding
van de Master journalistiek heb ik de Bachelor En-
gels-Spaans gestudeerd aan Lessius, wat me een
brede achtergrond gegeven heeft. Ik heb altijd al
een journalist willen zijn, het is gewoon iets wat ik
heel graag doe. Meewerken aan de decemberedi-
tie van de Gazet Van Sint-Andries vond ik dus iets
dat ik niet kon weigeren. Ik ben dan ook heel blij
dat ik hieraan mocht meewerken.’ Greet

Mijn naam is Peter Verheyen, ik woon in Boechout,
ben 23 jaar oud en studeerde vorig jaar af als his-
toricus in Antwerpen. Ik koos journalistiek omdat
ik wil weten hoe de wereld werkt, wat mensen
drijft en waarom de dingen zijn zoals ze zijn. De
keuze om mee te werken aan de Gazet van Sint-
Andries was logisch: ik zocht naar meer ervaring
en ik wilde voeling krijgen met de buurt waar ik
school loop. Peter

Ik ben Lien Claes en woon in Nijlen in de provincie
Antwerpen. Ik ben 23 jaar oud. Vorig jaar ben ik op
Lessius Hogeschool afgestudeerd als Master in
het Vertalen Nederlands/ Frans/Spaans. Momen-
teel volg ik op diezelfde school de Master Journa-
listiek. 
Je in de journalistiek bewegen is een uitdaging,
een verrijkende ervaring! Ik merk dat je horizon
enorm verbreedt door in contact te komen met
heel wat interessante mensen van heel diverse
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mensen in het inloophuis genieten van een
tasje koffie of een warme maaltijd. Min-
stens even belangrijk is het contact tussen
de bezoekers: elkaar ontmoeten in een vei-
lige en warme omgeving staat centraal. En
zit het even hoog, dan staat er steeds een
hulpverlener klaar met raad en daad. Ook
aan ontspanning en plezier mag het niet
ontbreken, zo kennen we bijvoorbeeld alle-
maal het jaarlijkse mosselfeest op de Sint-
Andriesplaats!

’t Duivenkot: “Soms moet je eerst binnen-
dringen om iets open te breken.”
Zeg tegen deze jongens nooit dat iets on-
mogelijk is! Begin juni kraakten zij de leeg-
staande rijkswachtkazerne in de Korte Vlier-
straat. Hiermee willen ze pleiten voor meer
betaalbare woningen, minder leegstand en
verkrotting, en trachten ze het sociaal-cul-
turele karakter in de buurt een boost te ge-
ven. Op een gedreven manier komen de me-
dewerkers van ’t Duivenkot op voor een
buurt waar het goed is om te wonen en dat
voor alle lagen van de bevolking. Dagelijks

staat de deur open voor iedereen en ook
aan activiteiten is er geen gebrek! Met een
kritische visie en het hart op de juiste
plaats, vormt ’t Duivenkot een stevige aan-
winst in de buurt.
Diefstal Preventie dienst: “Had ik ze vroeger
leren kennen, dan had ik de ring van ons
bomma nog.”
Helaas leren velen onder ons dit team in
slechte omstandigheden kennen, als de
ramp al is geschiedt. Wat zeker te betreu-
ren is als je weet dat een simpel telefoontje
volstaat om de preventiedienst van de po-
litie uit te nodigen voor het verkrijgen van
gepersonaliseerd inbraakbeveiligingsad-
vies. Een bezoek van deze dienst is ontwa-
penend. De interactie is vlot en klantvrien-
delijk en op het einde krijgt de eigenaar
handige en in mensentaal uitgelegde tips.
Zo zie je maar, proactief meer blauw in uw
woonkamer of slaapkamer kan wonderen
doen!

Chris Anseeuw: “De loco burgemeester die
ons weet wonen”

Chris Anseeuw is (loco)
burgemeester van het
district Antwerpen, of
districtsvoorzitster als
je dat  liever officieel
hoort.
Tijdens haar bezoeken
aan de wijk staat ze
open voor ieder-
een; jong of oud,
sociale afkomst,
het maakt niet
uit, ze is er voor
iedereen. Ook mo-
gen we haar fre-
quente aanwezigheden
op de wijkvergaderingen
niet vergeten. Deze bijeen-
komsten zijn niet altijd een
open doel voor deze politica
en het siert haar dan ook dat
ze steeds terugkeert en
geen bliksemafleider-amb-
tenaar stuurt!

Regelmatig werkt de
Gazet van Sint-Andries
samen met het jong
aanstormend journalistiek
talent van de Lessius
Hogeschool.
De school is mee het
jeugdig hart van onze
wijk.
De studenten stellen zich
zelf even voor.


