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TUSSEN MENSEN, GEMEENSCHAPPEN EN CULTUREN
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DURF BIJ ONS AAN  
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BINNENSHUIS

KAFT  
KAFT
Het is weer zover! Een nieuw schooljaar 
betekent: een nieuwe editie van Kaft Kaft! 
Hét moment om je schoolboeken van een 
superhip jasje te voorzien. Kom ze gratis 
kaften met schitterend en flashy kaftpapier. 
En kom genieten van muziek, verhalen, een 
klein gerecht en een drankje... Je kan de 
handen ook verder uit de mouwen steken 
tijdens andere ateliers. Verder verkoopt 
bib Joske boeken, muziek en films uit de 
collectie (voor kinderen en volwassenen). 

Vrijdag 3 september - 15u > 20u 
Jeugdcentrum Aximax, John Waterloo 
Wilsonstraat 19,  
1000 BRUSSEL.

SOIRÉE MÉLANGÉE/GEMIXTE AVOND
Zo, nu we weer min of meer vlot de deur uit kunnen en mogen samenkomen met andere mensen lanceren Ten 
Noey, Bib Joske, Dienst Ndltalige Aangelegenheden van de Gemeente, Brede School, Aximax en steeds weer 
andere partnerorganisaties uw makkelijke vrijdagavond: Soirée Mélangée/Gemixte Avond. Waarom gemakkelijk? 
Je kan je kinderen ophalen op school en recht naar de plaats van actie komen. Nu eens is dat Ten Noey, dan 
weer een andere plek in Sint-Joost-ten-Node. Wij zorgen voor vertier, in de vorm van ateliers voor kinderen en 
volwassenen, voor een fijn concertje, babbelgelegenheid, voor iets lekkers om te eten én voor de afwas. En van 
daar, hup, kan je de kinderen recht in hun bedje mikken. (Tanden poetsen moet je wel zelf nog doen.)
 
De eerste Soirée Mélangée is ondertussen goed gekend. Dat is Kaft Kaft. Maar noteer ook al in de vrijdagagenda 
de Halloweenavond op vrijdag 29 oktober en de avond ’t Licht zien op vrijdag 10 december.

Tekst: Sim
on Vandersm

issen
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BINNENSHUIS

SchoolpodiumNoord

Wat kan schoolpodiumNoord betekenen voor 
kinderen en jongeren?
Via cultuurparticipatie en kunsteducatie ontdekken 
kinderen nieuwe en andere werelden of voelen ze zich 
net erkend omdat ze zich herkennen in een verhaal 
of een personage. Wij zoeken een evenwicht tussen 
voorstellingen waarin ons superdivers publiek zich 
kan herkennen, waaraan ze zich kunnen spiegelen én 
voorstellingen waarin ze iets totaal nieuws ontdekken, 
hun wereld verruimen. Via theater, muziek, beeldende 
kunst reiken we daarnaast een nieuwe ‘taal’ aan: een 
universele taal waarin ze zich kunnen uitdrukken en waar 
niemand een voorsprong of achterstand heeft, hetgeen 
het zelfvertrouwen van leerlingen vergroot.
Cultuur, en meer bepaald de kunsten, kunnen het 
wereldbeeld en de referentiekaders van jongeren 
verruimen. Een voorstelling kan bovendien soms moeilijke 
thema’s aanraken die nadien bespreekbaar worden. 
Kinderen in Brussel groeien op tussen verschillende 
culturen en hebben vaak een unieke eigen kijk. Dat geeft 
interessante wisselwerkingen. Ook de theatermakers 
zelf halen hieruit inspiratie en verruimen hun wereldbeeld 
en beeldtaal hierdoor. 

Is het publiek veranderd doorheen de jaren en wat 
betekent dit voor makers en artiesten?
Het publiek van SchoolpodiumNoord weerspiegelt 
de demografie van de stad, wat je niet altijd hebt bij 
een vrije voorstelling (familie- of avondvoorstelling). 
Ik zie hoe mijn job met de jaren meer geëvolueerd is 
van programmator naar matchmaker, bemiddelaar 
tussen ons Brussels publiek en de artiesten. 
Theatergezelschappen zijn ook zoekende hierin. Het 
jonge publiek in de steden is het publiek van morgen. 
Theatermakers hebben Brussel daarom ontdekt als 
een bijzonder interessante plek om nieuwe dingen 
uit te proberen, om te zoeken naar een nieuwe taal 
en nieuwe verhalen. Vroeger stond het zoeken naar 
“kwaliteit en originaliteit” voorop, maar wat ben je 

met voorstellingen waarvan het merendeel van het 
publiek ze niet snapt omdat ze de taal of referenties 
niet begrijpen?  We dalen allemaal een beetje af uit onze 
ivoren toren en dat is goed. Er is zeker iets in beweging, 
maar zo’n proces neemt tijd.

Welke zijn de grootste uitdagingen voor de 
toekomst?
Het grote succes en het toenemende aantal 
inschrijvingen legt een enorme druk op de infrastructuur, 
personeel en middelen van de vier centra. Hierdoor 
zijn we sinds een paar jaar genoodzaakt het aantal 
inschrijvingen te begrenzen. Waar scholen vroeger 
onbeperkt konden inschrijven, hebben we het aantal 

Tekst: Veerle Claes/H
ilde D

e Pessem
ier

Foto: ©
 D

iego Franssens

SchoolpodiumNoord mag dit jaar 15 kaarsjes uitblazen! Deze samenwerking tussen de gemeenschapscentra 
Everna, De Linde, Ten Noey, De Kriekelaar en vele Brusselse partners, zorgt ervoor dat jaarlijks meer dan 

16.000 kinderen kunnen genieten van theater, film, een concert of een kunsteducatieve workshop. Inspirator 
van het eerste uur Hilde De Pessemier vertelt over het afgelegde parcours, de successen én de uitdagingen 

voor de toekomst.
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bestaat 15 jaar
activiteiten waaraan ze kunnen deelnemen moeten 
limiteren. Desondanks blijft de vraag stijgen, mede door 
de toename aan scholen, maar ook opnieuw dankzij 
het enthousiasme van vele leerkrachten. Hoe omgaan 
met de groei van deelnemers zonder uitbreiding van 
middelen en mensen is de grootste uitdaging voor 
de toekomst. Hopelijk kunnen we beleidsmakers 
overtuigen van het belang en wordt er de komende 
jaren meer geïnvesteerd, zodat we elk kind kunnen 
bereiken. Nu bereiken we wel alle 30 scholen, maar 
nog niet elke klas. Wij geloven alvast sterk in de kracht 
van de verbeelding en het belang van creativiteit in de 
ontwikkeling van opgroeiende kinderen. 

Een voorbeeld uit de praktijk:

In juni vonden er in de zonnige tuin van De 
Kriekelaar de reeks kunsteducatieve workshops 
“Wasplaats 7” plaats. Op het gras liggen kleurige 
waskommen in een cirkel met een klasje kleuters 
daar rond. Tussen de bomen zijn waslijnen 
gespannen, wasknijpers liggen klaar. In deze 
workshop voor de allerkleinsten ontdekken ze dat 
in water muziek kan zitten en is er geen sprake van 
genderclichés als de strijk wordt gedaan. 
Els en Sanne, ontwikkelaars van de kunsteducatieve 
workshop ‘Wasplaats 7’ over het nut van de 
kunsteducatieve workshop: Sanne: “De kinderen 
inspireren ons en wij van onze kant vinden het fijn om 
de kinderen en leerkrachten te inspireren. Tijdens elke 
workshop leren wij ook dingen bij door simpelweg de 
kinderen te observeren. De dingen die we de kinderen 
zien doen, gebruiken we dan nadien in volgende 
workshops. We geven vertrouwen aan de kinderen. Bij 
deze workshops doen de leerkrachten bovendien actief 
mee en ze halen daar veel inspiratie uit, ze kunnen 
het ook makkelijk toepassen in hun klas achteraf als 
ze dat willen. Els: “We kijken met deze workshop 
op een muzische manier naar de wereld. Het is voor 
ons een ontdekking om met zo’n jonge kinderen te 
werken, ze staan nog super dicht bij zichzelf. Het is 
een mooie leeftijd om in te investeren. Lieve, leerkracht 
onthaalklasje en Aynur, secretariaatsmedewerkster 
over de meerwaarde die ze zien om met de klas naar 
een workshop of voorstelling te komen. Lieve: “Deze 

voorstellingen en workshops vullen ons werk aan 
daar waar wij als leerkracht op onze grenzen botsen. 
De creatieve en artistieke wereld is enorm verrijkend 
voor ons en de kinderen. Het ‘out of the box’ denken is 
inspirerend. Wij gaan vooraf en nadien vaak aan de slag 
met de thema’s of methodieken uit een voorstelling of 
een workshop. We proberen als school de buitenwereld 
naar binnen te halen, daarom is ook SchoolpodiumNoord 
zo belangrijk voor ons. Je ziet in het spel van de kinderen 
vaak na maanden dingen terugkomen die ze tijdens zo’n 
workshop hebben beleefd.” Aynur: “Het is de eerste 
keer dat ik bij een workshop aanwezig ben, want ik 
ben eigenlijk secretariaatsmedewerkster. Ik vond het 
superleuk en ik denk eigenlijk dat de kinderen hier nog 
meer, of anders, leren dan in een klas. Ze ontdekken 
alles op een vrije, heel originele en spontane manier. Ze 
hebben er echt van genoten.”

SchoolpodiumNoord is de naam van de 
scholenwerking van vier gemeenschapscentra 
voor de Nederlandstalige scholen uit 
Schaarbeek, Evere, Haren en Sint-Joost-
ten-Node. Kinderen van het onthaalklasje 
tot het laatste jaar secundair onderwijs 
kunnen deelnemen aan een divers aanbod 
van theater, muziek, film, stadswandelingen, 
museumbezoeken, kunst-educatieve workshops 
en zelfs natuurexploratie. 
Tijdens het schooljaar van 2019-2020 werden 
73 unieke activiteiten aangeboden, waarvan 
het overgrote deel meermaals, wat neerkwam 
op een totaal van 522 activiteiten. Indien we 
niet vroegtijdig hadden moeten sluiten omwille 
van covid, zouden we dat schooljaar meer 
dan 16.500 leerlingen hebben ontvangen, een 
verdrievoudiging van deelnemers op 10 jaar tijd. 
Tijdens het schooljaar van 2020-2021 hebben 
toch nog een 5.000-tal leerlingen van een portie 
cultuur kunnen genieten via alternatieven in klas 
of streaming. Je kan het volledige programma 
vinden op www.schoolpodiumnoord.be
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UIT DE TIJD

II, trachtten met geweld een einde te maken aan de 
situatie. De Franse Generaal Nicolas Charles Oudinot 

viel op 3 juni de Romeinse muren aan. Ongeveer 
een maand later, op 30 juni moesten de 

troepen van Garibaldi het onderspit 
delven. Om de schande van een 

onvoorwaardelijke overgave te 
ontkomen, trad het triumviraat af 
en ontbond de Republiek, die geen 
vijf maanden had geduurd.  

KERKELJKE STAAT HERSTELD
De Kerkelijk Staat werd hersteld 
en zou nog tot 1870 bli jven 

bestaan. Paus Pius IX bleef 
voorlopig onder bescherming van 

Ferdinand II der Beide Siciliën. De paus 
stelde een commissie van kardinalen 

samen, die op repressieve wijze regeerde en 
alle republikeinse maatregelen ongedaan maakte. 

Hij keerde in april 1850, onder Franse bescherming, 
terug naar Rome. Nog tot 1870, toen Frankrijk 
aangevallen werd door Duitsland, bleven de Franse 
troepen ter bescherming van de Kerkelijke Staat in de 
stad gestationeerd.

EINDE VAN DE KERKELIJKE STAAT (1870)
In 1870 staat de Spaanse troon vacant. De Pruisische 
koning (Duitse keizer) uit het huis Hohenzollern-
Sigmaringen wou, Leopold (1835 – 1905) een 
telg uit zijn familie als koning van Spanje. Dit was 
onaanvaardbaar voor de Franse keizer Napoleon III. 
Het werd de aanleiding tot de Duits-Franse oorlog 
van 1870. Frankrijk riep zijn troepen terug uit Rome. 
Voor koning Victor-Emmanuel stond de weg open. 
Italiaanse troepen vielen Rome binnen en hebben 
daarmee de geografische eenheid bereikt.  

Tekst: ©
 Jos Laporte

Foto's: ©
 W

ikipedia

CARLO ARMELLINI

De 19de eeuw kenmerkt zich met de eenmaking 
van verschillende landen en hun onafhankelijkheid: 
Nederland (1815), België (1830), Duitsland (1870) 
en ook Italië. De strijd voor de eenmaking 
van Italië zal vijftig jaar duren, wat de 
“Risorgimento” (de reorganisatie) 
werd genoemd. Van 1820 tot 1870, 
het waren bewogen tijden in Italië 
en Rome. In 1861 werd door het 
Italiaanse parlement Italië als 
koninkrijk uitgeroepen, met Victor 
Emanuel als koning. Het zal duren 
tot 1870 dat de Kerkelijke staat 
bij het verenigd Italië zal gevoegd 
worden.

ROMEINSE REPUBLIEK (1849).
In de strijd voor een eengemaakt Italië 
ontstond in 1849 een opstand tegen de 
Kerkelijk Staat, wat resulteerde in de Romeinse 
Republiek, die juist geen vijf maanden zou duren, van 
8 februari tot 4 juli 1849.

REVOLUTIE TEGEN HET KERKELIJK BEWIND.
Na een revolutie tegen het kerkelijk bewind op 15 
november 1848 en de vlucht van paus Pius IX naar de 
Beide Siciliën schreef een voorlopige regering in Rome 
verkiezingen uit om een constituerende vergadering 
(parlement) te kiezen. Deze vergadering schafte de 
pauselijke macht af en proclameerde op 9 februari 
1849 de Romeinse Republiek. Zij wees een triumviraat 
aan in de personen van Giuseppe Mazzini, Aurelio 
Saffi en Carlo Armellini.
Carlo Armellini werd minister van Binnenlandse Zaken 
en belast met de opstelling van een grondwet.
De katholieke landen, zoals Spanje, de Tweede Franse 
Republiek onder de prins-regent Lodewijk Napoleon 
en het Koninkrijk der Beide Siciliën onder Ferdinand 

BANNELING CARLO ARMELLINI
(ROME 1777 – SINT-JOOST-TEN-NODE 1863)

TRIUMVIRAAT “ROMEINSE REPUBLIEK (1849)
Wie in Sint-Joost-ten-Node in de Karel VI-straat 4 (straat tussen de Sint-Jooststraat en de Amédée 

Lynenstraat) wandelt zal een gedenkplaat ontdekken op een bescheiden huis. De tekst luidt in het Italiaans 
en het Frans: “Qui visse in esilio e morì / il 4 giugno 1863 / Ici vécut en exil et mourut / Carlo Armellini / 

Triumvirato della repubblica Romana /  L’associazione G. Mazzini / il 15-3-1991”.



De Kerkelijke Staat werd herleid tot het huidige Vaticaan. Italië werd 
één land. De Pauselijke zoeaven moesten hun wapens inleveren 
en aanstonds terugkeren naar huis, het Eerste Vaticaans concilie 
werd in allerijl afgesloten met een Te Deum. En, in januari 1871, in de 
Spiegelzaal van het paleis van de Franse koningen in Versailles werd 
Wilhelm I gekroond tot Duits keizer.  

HET TRIUMVIRAAT

Giuseppe MAZZINI
Giuseppe Mazinni (Genua 1805 – Pisa 1872) was een Italiaans patriot, 
filosoof en politicus. Hij behoorde samen met Camillo di Cavour en 
Giuseppe Garibaldi tot de drie Italiaanse staatslieden die Italië in de 
19de eeuw Italië vorm hebben gegeven. Ook de koning van Piëmonte 
en Sardinië, en later van Italië Victor Emmanuel II was erg belangrijk. 
Mazzini was radicaal en republikein, die maar één doel had: Italië een-
maken als republiek. Mazzini en zijn aanhang waren bij iedere poging 
tot revolutie en opstand, waar dan ook in Italië gedurende 40 jaar 
betrokken, ook bij de Romeinse Republiek in 1849. Nadien vestigde hij 
zich als banneling in Zwitserland, waar hij vervoegd werd door Aurelio 
Saffi, om samen naar Londen te immigreren.

Aurelio SAFFI
Aurelio Saffi (Forlì, Kerkelijke Staat 1819 – Forlì 1890) was een Romeins 
en Italiaans politicus die bijzonder actief was bij de eenmaking van 
Italië en een radicaal republikein.
Hij zetelde in de gemeentelijke en provinciale Raad (1844- 1845) en 
was een fervent aanhanger van Giuseppe Mazzini. Hij vervolgde Maz-
zini naar Zwitserland en Londen, maar keerde terug naar Italië in 
1852. Hij overleed in Forlì in 1890.

Carlo ARMELLINI
Carlo Armellini werd geboren in Rome in 1777. Hij was een Italiaans 
gematigd politicus, activist en jurist. Na de moord op Pellegrino 
Rossi, minister van Binnenlandse Zaken in de regering van de 
Kerkelijke Staat, op 15 november 1848 en de verbanning van paus 
Pius IX, werd hij minister van Binnenlandse Zaken van de Romeinse 
Republiek. Samen met Antonio Saliceti werd hij belast met het 
schrijven van de grondwet en het organiseren van de wetgevende 
vergadering. Toen op 9 februari 1849 de Romeinse Republiek werd 
uitgeroepen werd hij één van het triumviraat, samen met Giuseppe 
Mazzini en Aurelio Saffi. Hun bestuur  duurde geen vijf maanden, 
tot 4 juli 1849. Carlo Armellini vluchtte naar België, waar hij zich te 
Sint-Joost-ten-Node als banneling vestigde in de Karel VI straat 4, 
en waar hij overleed op 6 juni 1863. Hij was gehuwd in 1812 met de 
pastelliste Faustina Bracci (Rome 1785 – vermoedelijk Sint-Joost-
ten-Node 1857). Zij was de dochter van de Romeinse architect 
Virginio Bracci (1737 – 1857) en kleindochter van de Romeinse 
beeldhouwer Pietro Bracci (1700 – 1773).

Jos LAPORTE

Geraadpleegde werken:
Wikipedia, Romeinse Republiek (1849).
Wikipedia, Carlo Armellini.
Wikipedia, Faustina Bracci.
Wikipedia, Giuseppe Mazzini.
Wikipedia, Aurelio Saffi.

Volgende maal:
Ontstaan van dorp en parochie: Ten Node en Sint-Joost.

Giuseppe Mazzini

Aurelio Saffi
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BRUSSELSE REPTIELEN 
We zien ze bijna overal in Brussel opduiken waar er water is : waterschildpadden! De grootste populaties 
van deze dieren vinden we in de Kruidtuin van Sint-Joost-ten-Node  en in de vijvers van het Rood Klooster. 

Op warme dagen zien we ze aan de oevers in de zon zitten. Toen Natuurpunt en Natagora in 2019 een 
lijst wilden maken van de meest voorkomende reptielen in Brussel bleken de exotische roodwang - en 

geelwangschildpad veruit het talrijkst.

Tekst ©
 Lieselotte Vervoort

STADSBEESTJES

Over viervoetige- of gevleugelde bewoners van de stad.

I n  onze  s t reken  komen van  nature  geen 
waterschildpadden voor, alleen in Zuid - Europa zijn 
enkele inheemse Europese soorten. De roodwang - en 
geelwangschildpadden komen oorspronkelijk uit het 
Zuiden van de Verenigde Staten waar ze in uitgestrekte 
moerassen leven. Ze werden hier ingevoerd als huisdier.
De roodwangschildpad Trachemys scripta elegans 
is met zijn schildlengte van 25cm de grootste, de 
geelwangschildpad Trachemys scripta troosti is iets 
kleiner en krijgt een schildlengte van ongeveer 22cm 
lang. De vrouwtjes zijn, zoals wel vaker bij reptielen en 
amfibieën een stuk groter dan de mannetjes.

Hoe komen deze dieren in de Brusselse vijvers 
terecht?
Baby-schildpadjes zijn populair als 
huisdier maar deze schildpadden 
worden snel groot... Het trieste lot 
van vele huisdieren is dat ze worden 
gedumpt van zodra ze niet meer klein 
en schattig zijn en meer plaats en 
verzorging nodig hebben...Mensen 
dumpen deze schildpadden dan in de 
eerste de beste vijver zonder er verder 
bij na te denken. Volgens Natuurpunt 
valt de schade die de schildpadden 
aanrichten aan ons ecosysteem in 
België echter wel mee. De dieren leven 
meestal in parkvijvers die niet direct 
als waardevolle natuur beschouwd 
kunnen worden. Schildpadden zijn 
alleseters en eten zowel waterplanten 
als wormen, jonge vissen, amfibieën...
Waterschildpadden kunnen zich in 
onze streken ook niet voortplanten. 
Een schildpad - ei heeft tijdens 3 
maanden een nagenoeg constante 
temperatuur van 27 graden nodig 
om zich te kunnen ontwikkelen. 

Zulke constante warme temperaturen bereiken we 
hier in België zelfs niet tijdens een goede zomer! Het 
belangrijkste probleem met deze exotische dieren kan 
zijn dat ze ziektes en parasieten kunnen meebrengen 
waar zij geen last van hebben maar onze inheemse 
reptielen wel. Zo zouden ze dus een bedreiging kunnen 
vormen voor een zeldzaam reptiel dat van oudsher in de 
Brusselse moerassen leeft

De ringslang
De ringslang Natrix natrix is de grootste slang in onze 
streken met een maximale lengte van 120 cm. Deze 
volledig ongevaarlijke en voor de mens niet giftige slang 
leeft in de moerassen van Jette en Ganshoren. Een 

De Roodwangschildpad in de vijver van de Brusselse Botanique© TEN NOEY
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De Roodwangschildpad in de vijver van de Brusselse Botanique © Kevin Van den Panhuyzen De Ringslang in het moeras van Jette

mooie opsteker voor de Brusselse natuur aangezien 
deze slang in onze contreien zeldzaam is geworden, en 
nog steeds erg bedreigd is door habitatvernietiging... 
Voorlopig is er echter geen reden tot ongerustheid voor 
de gezondheid van de ringslangen zolang ze maar door 
de mens met rust worden gelaten...

Exot ische  rept ie len  zoa ls  de  Amer ikaanse 
waterschildpadden zijn vooral in Zuid Europa een 
probleem, waar de schildpadden er wel in slagen om 
zich voort te planten en dan ook een plaag vormen. 
Ook zijn ze een bedreiging voor de daar van nature 
voorkomende waterschildpadden. Op vraag van de 
Zuid - Europese landen is er in de Europese Unie een 
invoerverbod gekomen op de roodwangschildpad, de 
geelwangschildpad en de geelbuikschildpad. Sinds 2016 
worden ze niet meer geïmporteerd en mogen ze ook niet 
meer in de gewone dierenhandel verkocht worden.
Andere exotische schildpadden worden soms nog 
wel verkocht maar men wil de handel in deze dieren 
op termijn volledig aan banden leggen. De aanschaf 
van deze reptielen wordt moeilijker gemaakt om te 
vermijden dat schildpadden in een impuls worden 

aangekocht en zo vroeg of laat toch in de natuur 
gedumpt worden. 

Als er geen schildpadden meer gedumpt worden, 
zullen we ze dan binnen enkele jaren niet meer zien?
We zullen minder schildpadden zien, maar ze zullen er 
nog een tijdje blijven aangezien ze best wel oud worden 
(de roodwangschildpad wordt gemiddeld 40 jaar). Een 
koude zomer zoals dit jaar zal hen echter zeker geen 
goed doen.
De schildpadden houden van warme temperaturen. Ze 
brengen meerdere uren per dag al zonnend door, dat is 
hun favoriete tijdverdrijf maar ze hebben die warmte 
ook echt nodig om gezond te blijven, om energie te 
krijgen en voor hun spijsvertering. Ze kunnen perfect 
de winter overleven omdat ze een winterslaap houden 
en zo maandenlang inactief blijven. Slapen, zonnen, 
af en toe een beetje voedsel zoeken, waterplanten en 
wormen bij de
vleet... Een relaxed leventje hebben ze, die 
schildpadden. Ze hebben het niet slecht hier dus 
ze zullen nog niet direct uit onze Brusselse vijvers 
verdwijnen!
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WELKE MOGELIJKHEDEN ZIET EEN 
BEELDEND KUNSTENAAR ALS JIJ IN ONS, 
OUSSAMA?

Het was belangrijk voor mij om mijn project genaamd 
"Parlophones" te kunnen tonen in Sint-Joost en 
dankzij jullie is dat gelukt. Het idee voor dit project is 
namelijk ontstaan toen ik mij ben gaan inschrijven als 
nieuwe bewoner in deze gemeente. Nadien had ik een 
gesprek met jullie voorzitter, Patrick Moyersoen. Ik 
vroeg hem of hij mij met jullie in contact kon brengen. 
Mijn project heet "Parlophone", wat trouwens een 
typisch Belgisch woord is. Fransen noemen dit een 
"interphone". Ik heb Schone Kunsten gestudeerd in 
Algiers, Algerije en nadien in Aix-en-Provence, niet 
ver van Marseille in Frankrijk. Bedoeling is dat een 
tiental van mijn parlofoons verspreid over meerdere 
Brusselse gemeenten kunnen worden beluisterd 
door iedereen die dat wil...en jullie zijn een van de 
adressen die zo een parlofoon geïnstalleerd krijgen 
aan jullie voorgevel. Wat luisteraars te horen zullen 
krijgen bij het aanbellen, zijn verhalen van de mensen 
die achter elke naam op deze parlofoon schuil gaan. 
Bij die ene mevrouw krijg je iets te horen in het 

Spaans, bij die ene meneer iets in het Arabisch, maar 
het kan even goed in het Frans-Engels-Italiaans 
of Nederlands. Dit project start op donderdag 9 
september en duurt drie maanden, dus tot en met 
zondag 12 december. 

WAT EEN GEK IDEE. HOE KOM JE ER 
EIGENLIJK BIJ?

In Frankrijk bestaat dit helemaal niet, dus vond 
ik het ontzettend raar te weten te komen dat 
hier in België een wildvreemde wijkagent moest 
langskomen om te verifiëren of mijn naam wel 
degelijk op mijn deurbel staat. Op die manier zal 
je zien dat we toch maar steeds weer worden 
gecatalogeerd: we hebben de juiste papieren 
of we hebben ze niet. In ieder geval heb ik toen 
een deurbel gekocht bij Brico, zo eentje met een 
batterij. Al heel snel was ik gefascineerd door dat 
patchwork aan deurbellen in de stad. De namen op 
die bellen hebben elk hun verhaal en die maken mij 
nieuwsgierig, dus wil ik die verhalen vertellen.

HOE BEN JE ALS JONGE ALGERIJN IN 
BRUSSEL VERZEILD GERAAKT?

Ik was 27 en had zin in iets nieuws, dus besloot ik 
Algerije in te ruilen voor Frankrijk. Gewoon, omdat 
ik daar zin in had. Ik heb ook Schone Kunsten gestu-
deerd aan het HISK in Gent, waar gezien het interna-
tionale gezelschap het Engels gold als lingua franca. 
Ach ja, ik ben Algerijn en mijn vriendin is Italiaanse en 
onze vrienden komen van overal een beetje. Ik kijk 
heel kritisch naar het soort hermetische geopolitiek 
die zich bezig houdt met het creëren van harde gren-
zen en culturen die zich terugplooien op zichzelf. Dan 
denk ik aan het opleidingssysteem waarin ik ben op-
gegroeid, met de absurditeit en het wanbeleid dat elk 
deel van het land heeft getroffen. De moeilijkheid om 
te bewegen in een geglobaliseerde maar verdachte 
wereld, waar men wordt afgeschrikt voor de komst 
van vreemdelingen en bang is voor verscheidenheid. 
Het is aan ons om er iets aan te doen natuurlijk. Ik 
stel vast dat, waar iemand ook leeft en wat hij ook 
doet, de wereld gesloten blijft en dat vooroordelen 
blijven bestaan. Via oussamatabti.com kom je meer 
te weten over wat ik doe, dus ga zeker eens kijken. 

OUSSAMA TABTI
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DE BIB BELICHT

CAMPING JOSÉE
Dankjewel, Merci, om er samen met ons een zomer van te maken. Camping Josée, een samenwerking tussen GC Ten 

Noey, de gemeente Sint-Joost, Bib Joske en Brede School Sint-Joost, streek vier keer neer in die schitterende tuin in de 
Overvloedstraat! We hebben overvloedig genoten van de zon, een verhaal, een glimlach, een gedicht op aanvraag en 

zomerse muziek. Met die vibes in het achterhoofd beginnen we aan dit najaar. Bib Joske is weer open zoals gewoonlijk.

Hou de website en Facebookpagina van bib Joske in de gaten om onze 
activiteiten te volgen: www.sint-joost-ten-node.bibliotheek.be & 
Facebook.com/bibJoske . Op zaterdagen om 11u vertellen we verhalen. 
Elke eerste zaterdag van de maand is dat in het Nederlands en in het 
Frans. Wil je trouwens zelf eens komen vertellen, in de taal die jij kiest? 
Kom dan langs in de bib, bel ons op 02 201 00 97, of schrijf ons via 
bibliotheek@sjtn.brussels

Tekst + foto: ©
 Sim

on Vandersm
issen

Foto's: ©
Ankelien Kindekens

Celal en zijn broer

Jee Kast, stadsdichter tot uw dienst

Supervertelster Nicoleta van vzw Gekletter
Supervertelster Hilde Rogge

Supervertelster Zoubida Mouhssin
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CurieuzenAir

AL WAT GROEIT

WAT HANGT ER IN DE LUCHT?
Eind september start curieuzenAir, het eerste grootschalige 
burgeronderzoek naar de luchtkwaliteit in het 
Brussels Gewest.  Voor  CurieuzenAir  stelden  meer 
dan 3 500  burgers en organisaties z ich 
kandidaat om  mee  de stikstofconcentraties in de 
Brusselse lucht  te  registreren  waarvan er 3000, 
waaronder Ten Noey, werden  geselecteerd.  De 
bedoeling is om ongeveer evenveel registratiepunten te 
hebben in zowel  de  dichtbevolkte  wijken van de 
hoofdstad als  diegenen met veel groen.  Meten is 
weten. Alle meetpunten zijn zeer zeker ambassadeurs 
voor de buurt, een steekproef op de huidige situatie in 
een bepaalde straat of wijk. Zelfs de groene plaatsen 
in onze stad blijken maar matig gezond. Dat weten 
we door een eerder project dat op touw werd gezet 
in de winter van 2018 op initiatief van Groen en Ecolo 
waarbij  er  op 192 plaatsen  een fijnstofmeter  werd 
geplaatst.  De metingen gebeurden op specifieke 
plaatsen zoals invalswegen met druk verkeer aan de 
kleine ring, de uitgang van de Annie Cordytunnel (de 
voormalige Leopold II-tunnel), maar evengoed groene 
zones, scholen en meer. De resultaten waren op veel 

plaatsen alarmerend. De luchtkwaliteit in Brussel 
bleek bar slecht. De Europese norm werd moeiteloos 
overschreden. 

HOE GEBEURT HET METEN? 
De  metingen  starten op  25 september en 
duren een maand. Het plaatsen van 2 buisjes zal in 
principe aantonen wat we zouden inademen mochten 
deze buisjes onze eigen neus zijn. Nadien gaan de 
buisjes richting het labo voor analyse. Wind, hoogbouw, 
verkeersarm of niet, zijn elementen die invloed hebben op 
de meting. Dat stikstofdioxide de kwaliteit van de lucht in 
de stad de das om doet is geweten. Dat de uitlaatgassen 
van het ijzeren statussymbool op 4 wielen de oorzaak 
van de luchtvervuiling is weten we onderhand ook, maar 
hoe zit dat nu juist?

WAT IS STIKSTOFDIOXIDE?
Luchtvervui l ing is  een verzamelnaam. Voor 
koolstofdioxide - CO2, wat we ook uitademen.
Voor zwaveldioxide - SO2, die verantwoordelijk is 
voor de verzuring van het milieu. Voor Fijnstof (MP 10) 
en roet (MP 2,5), wat fijne deeltjes zijn die lang in 

Tekst ©
 Kaatje Van H

em
elrijck
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de lucht blijven hangen en tot diep in onze longen 
doordringen.  Stikstofdioxiden is dan weer een 
verzamelnaam voor de chemische verbindingen 
tussen enerzijds stikstof - N en zuurstof - O. Het 
zijn nu juist de stikstofoxiden – NOx, die vooral door 
uitlaatgassen van het verkeer en de uitstoot van 
industrie in de lucht terecht komen. Een bijproduct 
van die stikstofdioxiden is NO2, een bruinrood gas 
dat slecht ruikt, irriteert, overleeft in de atmosfeer 
en wel schade berokkend aan mens en milieu. De 
concentraties van NO2 zijn hoger aan de bron. 
Daarom is het een goede indicator van de lokale 
vervuiling. Je ziet veel meer variatie straat per straat. 
Daarom is het zo belangrijk om een heel fijn meetnet 
voor NO2 te hebben, waarbij we straat per straat de 
verschillen leren kennen. 

WAT IS FIJNSTOF?
Fijnstof is een verzamelnaam voor de kleine deeltjes 
in de lucht die niet goed zijn voor de gezondheid. Een 
deel van het fijnstof komt van natuurlijke bronnen 
zoals opwaaiend stof en zeezout. Maar het meeste 
fijnstof, vaak zo’n 75- 80%, komt in de lucht door 
wat mensen doen. Zo ontstaat fijnstof onder andere 
bij de verbrandingsprocessen in de industrie en in het 
verkeer. Het komt ook vrij bij veehouderij en landbouw 
en door houtverbranding en het roken van tabak. Met 
fijnstof worden deeltjes bedoeld die door de lucht 
zweven. Ze blijven na uitstoot heel lang in de lucht 
hangen en verspreiden zich over de hele stad. Ze zijn 
dus als een deken. Soms is dat deken dik, soms dun, 
afhankelijk van weer en wind. 

WAT GEDAAN MET DE RESULTATEN? 
Dit burgeronderzoek  wil  zowel de burger als de 
beleidsmensen zicht geven op de huidige situatie 
wat een basis is voor elk goed langetermijnbeleid. De 
resultaten komen op een digitale stippenkaart terecht 
die begin februari 2022 vermoedelijk klaar zal zijn. 
Die kan je dan raadplegen om bijvoorbeeld de route 
met de zuiverste lucht uit te stippelen om naar het 
werk te fietsen. ‘Het blijft gezonder te joggen in een 
stad dan niet te joggen. Al kan je wel denken: waar wil 
ik joggen? ’zegt professor Meysman van de Universiteit 
Antwerpen. Mochten de resultaten tegenvallen en die 
kans is reëel, is het zeker niet de bedoeling om mensen 
de stad uit te jagen maar veeleer om er voor te zorgen 
dat de luchtkwaliteit verbeterd. Wat ieders gezondheid 
ten goede komt.

WAT WE AL WISTEN 
Dat de aanwezigheid van groen en bomen niet alleen 
verkoeling geeft maar ook een belangrijk wapen is tegen 
luchtvervuiling en dus ook tegen de opwarming van de 
aarde. De impact van de vervuiling is gelinkt aan hart- en 
longziekten en mag niet worden onderschat. Daarom is 
het niet verantwoord zoveel wagens te laten rondrijden 
waar mensen leven. Daar komt nog bij dat tegen 2030 
ongeveer 2 miljard mensen meer in een stad zullen 
wonen. Tegen 2050 zal dat 2/3de van de wereldbevolking 
zijn. Bovendien staat Brussel op de 8ste plaats qua 
stikstofdioxidevervuiling in Europa. Daardoor alleen al zou 
de leefbaarheid in de stad prioritair moeten zijn.  

We zullen bereid moeten zijn om veel aspecten in onze 
leefwereld aan te passen, te veranderen of zelfs om 
te keren. Het mag geen utopisch denken zijn dat onze 
beleidsmensen maatregelen nemen om de stad en zijn 
bewoners leefbaar te houden. Wij, burgers willen ons 
steentje bijdragen, laat dat duidelijk zijn.

CurieuzenAir is een initiatief van de Universiteit 
Antwerpen, stadsbeweging BRAL en Université 
Libre de Bruxelles in nauwe samenwerking met 
Bloomberg Philanthropies, Leefmilieu Brussel, 
De Standaard, Le Soir en Bruzz. Hebben we u 
curieus gemaakt naar meer? Kijk dan ook naar  
http://www.leschercheursdair.be/
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MENSEN VAN SINT JOOST

Cécile Hupin
Cécile woont sinds een goede zes jaar in Cité Mommen met haar partner Alexis Julémont. Sindsdien kwam 

hun zoontje Titus en dochtertje Uma erbij. “Het wordt hier een beetje krap, we zijn op zoek naar iets 
anders.” Maar ze is verknocht aan de plek én aan Sint-Joost-ten-Node.

WONEN OP EEN EILAND

“Het is hier een klein paradijs voor de kinderen. Ze lopen 
langs bij de buren, gaan vragen bij andere kinderen of ze 
zin hebben om buiten te spelen. En als je hier in de tuin 
staat, hoor je niks van de drukte in de stad.” Nu zijn Titus 
en Uma nog de enige kinderen in het woonblok, sinds 
Tatiana Wolska met haar meisjes naar Koekelberg vertrok.
“Wij hadden eigenlijk nauwelijks last van de lockdown,” 
vertelt Cécile. “We konden hier gewoon in alle rust 
buiten zitten. Maar als ik dacht aan de vriendjes van 
onze kinderen die veel krapper wonen, en geen tuin 
hebben, knaagde het een beetje. We nodigen die 
vriendjes wel vaak uit. Zo kunnen ze ook van deze 
omgeving genieten.”

SINT-JOOST FOREVER?

Dat zegt Cécile niet met zoveel woorden, maar ze 
heeft het hier wel naar haar zin. Je komt hier, zeker 
met kinderen, heel snel in contact met andere 
mensen. Daarom kijken Cécile en Alexis uit naar het 
nieuwe schooljaar: de babbeltjes met ouders aan de 
schoolpoort. En vaststellen dat veel mensen op die 
twee maand tijd een klein beetje veranderd zijn. Maar 
ook gewoon op straat kan je niet buiten komen zonder 
links en rechts dag te zeggen. Vaak zijn dat korte 
contacten, maar ze zijn belangrijk om je ergens thuis te 
voelen. Nog maar eens wordt het gezegd: Sint-Joost is 
een dorp. Als het even kan willen Cécile en Alexis hier 
dus graag blijven wonen, of toch dicht genoeg bij Sint-
Joost-aan-Zee. Behalve de verkeersdrukte ziet Cécile 
geen minpunten in Sint-Joost. “Al merk ik de laatste 

vijf jaar ook hier veel verandering. Mensen beginnen 
steeds meer respect voor fietsers te hebben, al blijft het 
spannend met twee kinderen op de fiets...”

IN HET NEDERLANDS

Het stond voor Cécile vast dat ze hun kinderen in het 
Nederlands school zouden laten lopen, ook al zijn zij 
en Alexis Franstalig. Zelf woonde ze tot haar zeven 
in Everberg en liep school in het dorpsschooltje van 
Nossegem. Daar heeft ze nog steeds haar meer 
dan behoorlijk Nederlands aan te danken. “Het 
Nederlands voelt voor mij nog steeds een beetje als een 
moedertaal, heel erg verbonden met mijn kindertijd.” 
Ze wil dus niet liever dan dat haar kinderen op een 
gelijkaardige manier met talen kunnen omspringen.

SUPER

Van opleiding is ze scenografe, maar drie jaar geleden 
volgde ze een schrijfworkshop bij Isabelle Wéry, haar 
“meter”, die haar sindsdien is blijven coachen bij het 
schrijven. Daarna ging het hard: kortverhalen, twee 
theaterteksten, een internationale samenwerking 
via videochat tijdens corona. Die samenwerking 
brengt haar dit najaar in Coimbra en Rome en tegelijk 
wordt haar tekst “Ce qui restera” in oktober op 
scène gebracht. Vanaf begin september moet ze zo 
goed als fulltime in Doornik zijn voor de repetities. 
Het is het derde deel van een trilogie over de relatie 
tussen mensen en voorwerpen. In dit laatste deel 
zien we zes mensen op een eiland en het water 
rondom blijft stijgen.... Meer info vind je op www.
compagniewhatsup.com. Ondertussen speelt Alexis 
met Cie Les Vrais Majors straattheater van Louvain-
la-Neuve tot in Antibes. Het wordt een pittige 
septembermaand met een dochtertje dat haar eerste 
stappen zet op school.
“Maar alles gaat super!” vindt Cécile. “Ik weet het. Ik 
heb nogal de neiging om alles mooier, groter, leuker voor 
te stellen dan het voor iemand anders is. Waarom ook 
niet? Het maakt het leven voor mij veel plezieriger.”
En plots moet ik denken aan Pipi Langkous...
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GEHOORD IN TEN NOEY

Gezegd door Mohamad Munem, Ten Noey 's nieuwe jeugd- en sociaal werker:

 
"De menselijke soort kan niet blijven bestaan zonder samenwerking."

"We roeien met z'n allen dezelfde boot."

OP DE STOEP

“Het maakt me niet uit naar welke toestand we terugkeren na alles wat we hebben meegemaakt het 
afgelopen anderhalf jaar; als er maar een plaatsje verzekerd is voor de fantasie en de creativiteit!”

Tekst + cartoon: ©
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w
.rodrigobz.net

GEHOORD IN TEN NOEY
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MEER INFO!
Bezorg ons je mailadres via tennoey@vgc.be en ontvang informatie 
over onze activiteiten via mail of vind Ten Noey leuk op Facebook!

VASTE ACTIVITEITEN IN TEN NOEY

MA
Nederlandse les 
Petit Mixed Media 
Huiswerkondersteuning 

DI
Nederlandse les
Naaiatelier voor kinderen  
 

WO
Sportcarrousel
Stadsverkenners

DO

Nederlandse les

COLOFON

ONTHAALBALIE

Aan het onthaal van Ten Noey kan je 
terecht voor allerlei informatie over 
cursussen, cultuur, wonen en werken 
in Brussel. Openingsuren: Maandag tot 
donderdag van 9u tot 20u
Vrijdag van 9u tot 18u

ADRESSEN 

FEMMA/OKRA

Grevelingenstraat 20
1000 Brussel
Jeugdcentrum AXIMAX 

J.W. Wilsonstraat 19
1000 Brussel
Tel. 02 280 45 56
Bib Joske

Grensstraat 2
1210 Sint-Joost-ten-Node
Joost-e-Fien

Braemtstraat 47
1210 Sint-Joost-ten-Node
Gemeenschapscentrum  

TEN NOEY VZW 

Gemeentestraat 25,  
1210 Sint Joost ten Node
0448.851.563
RPR Brussel
tennoey@vgc.be
www.tennoey.be

PRIVACY 

Ten Noey respecteert je privacy. Je 
contactgegevens gebruiken we uitsluitend 
om je ‘De Schakel’ toe te zenden en je op 
de hoogte te houden van eigen activiteiten 
van Gemeenschapscentrum Ten Noey en 
aanverwante organisaties in de Vlaamse 
gemeenschap te Brussel. Je kan op elk 
moment een adreswijziging doorgeven of 
aangeven dat je onze informatie niet langer 
wilt ontvangen via tennoey@vgc.be of GC 
Ten Noey, Gemeentestraat 25, 1210 Sint-
Joost-ten-Node. Voor meer informatie over je 
overige rechten conform de privacywetgeving, 
raadpleeg www.tennoey.be/uw-privacy

WERKTEN MEE  

AAN DIT NUMMER 

Karel Van den Akker, Kaatje Van Hemelrijck, 
Eva Van Velzen, Ziggy Vendemmia, Pol 
Vervaeke, Luc Faems, Rodrigo Burgos 
Zautzik, Lieselotte Vervoort, Jos Laporte, 
Simon Vandersmissen, Ankelien Kindekens, 
Mohamad Munem, Hilde De Pessemier, 
Veerle Claes.

ZETWERK

www.madebydesign.be
V.U.  Patrick Moyersoen  
(Gemeentestraat 25 – 1210 SJTN) 
Gemeenschapscentrum Ten Noey vzw 
0448.851.563 RPR Brussel

Inzendingen voor het volgende 

nummer worden verwacht 

uiterlijk op 5 oktober 2021. 

Inzendingen die ons na deze 

datum bereiken, kunnen wij 

niet meer publiceren. Dank 

voor je begrip.

Camping  
Josée

© Ankelien KindekensCamping Josée tijdens de opening op vrijdag 9 juli 2021
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