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“Wie is  
Joel Galy? 

Lees het op de 
achterzijde!”



DE KRIEKELAAR

Gallaitstraat 86 

1030 Schaarbeek 

02 245 75 22 

dekriekelaar@vgc.be 

www.dekriekelaar.be 

Tram 55 (Halte Liedts)  

Tram 25 – 93 – 62 (halte Liedts) 

Centrumverantwoordelijke: Leen Rossignol 

Gemeenschapscentrum De Kriekelaar is erkend 

door de Vlaamse Gemeenschapscommissie 

OPENINGSUREN ONTHAAL  

ma, di, do & vr: 9:00 > 17:00 wo 9:00 > 19:00 

KINDERWERKING DADA 

Gallaitstraat 86 

1030 Schaarbeek 

02 245 75 22 

dekriekelaar@vgc.be 

BIBLIOTHEEK

Lambermontlaan 224 

1030 Schaarbeek 

02 245 32 90 

schaarbeek@bibliotheek.be 

www.schaarbeek.bibliotheek.be 

DIENST NEDERLANDSE CULTUUR

Vifquinstraat 2 

1030 Schaarbeek 

02 240 34 33 

nederlandse.cultuur@schaarbeek.irisnet.be 

Postadres: Colignonplein 1  

1030 Schaarbeek 

COLOFON

THUIS IN SCHAARBEEK oplage: 3600 ex.  

Werkten mee aan dit nummer: Najila Aloui,  

Kristof Braekeleire, Veerle Claes, Bregt Geukens, 

Josephine, Rose Vandepitte en Walter Vermander. 

Opmaak: Pjotr. Steun: elke vrijwillige bijdrage is 

welkom op rekening: 001–2250765-53 van 

 De Kriekelaar vzw met vermelding ‘Steun  

Thuis in Schaarbeek’. 

Publiciteit: 02 245 75 22 of dekriekelaar@vgc.be. 

Verantwoordelijke uitgever: Rita L’Enfant, De 

Kriekelaar, Gallaitstraat 86, 1030 Schaarbeek. 

Deadline voor het binnenbrengen, toesturen 

of mailen van aankondigingen, mededelingen, 

berichten voor het volgende nummer: 3 augustus 

2022. Wat ons daarna bereikt, kunnen we helaas niet 

meer plaatsen. Met dank voor uw begrip.
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7 mei is de plaats van afspraak Vanderlindenstraat nr 121. 
Vandaag is dit een huis van bemiddeling, is dat symbolisch? 
Nee, dat denk ik niet. We zijn niet betrokken bij de 

huidige invulling van het huis. Bemiddeling is 
nodig, begrijp me niet verkeerd. Maar wat er 20 
jaar geleden gebeurde is geen uit de hand gelopen 
burenruzie. Het is een racistische moord. De 
dader in kwestie was bekend bij alle diensten, 
hij maakte geen geheim van zijn extreemrechtse 
sympathieën en circuleerde in de netwerken van 
Johan Demol (politiecommissaris van Schaarbeek 
die ontslagen werd om zijn lidmaatschap bij 
een extreem-rechtse privémilitie en opkwam 
voor het toenmalige Vlaams Blok, nvdr). Er is 
toen ook wel bemiddeling geweest, alsof het 
om twee kinderen ging die wat ruzie maakten 
om onbenulligheden. Ik ben een aantal keer 
meegegaan om mijn moeder te ondersteunen in 
het Frans en die gesprekken waren ondraaglijk. 
Zijn bedreigingen werden niet serieus genomen, 
het was ‘zijn mening’ maar. Er was absoluut geen 
bewustzijn van de ernst van zijn gedrag, racisme 
werd en wordt nog steeds gebanaliseerd. Toen Le 
Pen de presidentsverkiezingen in Frankrijk verloor 
zei hij tegen een buurvrouw: ‘alors on va s’en 
débarasser nous mème avec un kalasjnikov’. Hij 
was gewapend, ook dat was geweten. Verschillende 
families voor ons zijn vertrokken uit angst. Ik 
hoorde pas later dat hij uitgezet was, ik ben 
burgerlijke partij in het dossier en kan het inkijken. 
Een lijvig dossier ja. Hij moest vertrekken uit het 

huis na meerdere klachten en procedures. Wij 
kregen geen enkele waarschuwing… Het maakt 
me kwaad en voedt mijn engagement vandaag. 
Daarom leggen we met de HAF zo de nadruk op 
herinneren. Hoe kan een samenleving leren van het 
verleden als het gewoon genegeerd wordt. Ik kom 
in klassen, jonge mensen, derde, vierde generaties 
die geen idee hebben van wat er toen is gebeurd. 
Als ze er thuis over spreken, komt er wel een 
overdracht. Maar alleen omdat wij er over praten. 
Daarom is dit werk van herinneren zo nodig. Het 
doel van de foundation is travailler la memoire.

Travailler la memoire, vertel. 
Habiba en Ahmed, mijn ouders, zijn vermoord 

door een man en zijn ideeën, ze zijn letterlijk 
weggevaagd. Maar Habiba en Ahmed hadden 
een leven voor die nacht, ze waren deel van 
een gemeenschap en droegen bij tot deze 
samenleving. Mijn opa kwam naar België om te 
werken in de metro, ik denk vaak aan hem als ik 
me beweeg door de stad. Mijn ouders waren ook 
deel van België en ik ben een derde generatie. En 
toch komen we nog steeds uit bij de vraag naar 
onze ‘legitimiteit’ of we hier thuishoren, of we 
hier mogen zijn. Dat is volgens mij omdat er geen 
sporen zijn van onze aanwezigheid. Ja soms zijn 
er wat festiviteiten waar mensen erg nostalgisch 
van worden, nav 50 jaar migratie bijvoorbeeld. 
Maar de Marokkaanse migratie is deel van de 
Belgische geschiedenis en dus moet de bijdrage 
van migranten erkend en zichtbaar zijn 

T E K S T Najila Aloui  F O T O  Veerle Claes

TWINTIG  
JAAR GELEDEN,  
NIET VERGETEN 
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In de Vanderlindenstraat nr 121 kan je vandaag terecht voor bemiddeling bij 
de buurtbemiddelingsdienst. Een burenruzie, spanningen thuis, een conflict 
dat aansleept, … Bemiddelaars staan je bij zonder een kant te kiezen. Niets 
aan het huis laat vermoeden dat er hier twintig jaar geleden een groot drama 
plaatsvond. In de nacht van 7 mei 2002 schoot een man zijn buren Habiba en 
Ahmed dood en stak het huis in brand. Kenza en haar jongere broers werden 
gered door de buren. Deze racistische moord schokte de hele buurt en mensen 
ver daarbuiten. Tijdens de uitvaartplechtigheid kwamen duizenden mensen 
samen om hun verdriet te delen, over de grenzen van gemeenschappen of 
religies heen. In de buurt is er vandaag niets dat aan de feiten herinnert.  
Dat wil de Habiba Ahmed Foundation (HAF) veranderen. Een ontmoeting  
met bezielster Kenza, dochter van Habiba en Ahmed. 
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in België. We zijn vaak onderwerp van studie, 
meer dan actor of getuige van ons verhaal. 
Daarom zijn Habiba en Ahmed ook symbolen, 
ze staan voor alle Habiba’s en Ahmeds die hier 
een leven hebben uitgebouwd en die figuurlijk 
worden weggevaagd. De geschiedenis is geen 
prisma, geen menu waar je uit kan kiezen wat 
je wilt onthouden en wat niet. Migratie is deel 
van de geschiedenis en moet deel zijn van het 
curriculum. Ja, er beweegt wat, maar het blijft 
erg mager. 

Wij hebben ook zelf werk te doen, we zeggen vaak 
de eerste generaties praten niet graag, het ligt wat 
gevoelig,  Maar hebben we hen genoeg ruimte 
geboden? Met de HAF willen we deze ruimte 
creëren en vastleggen: onze voorouders zijn naar 
hier gekomen, op uitnodiging, en hebben mee 
dit land helpen heropbouwen. Anders draaien we 
maar in het rond. Hoeveel generaties gaan we nog 
wachten? Hoe lang gaan we nog horen dat we hier 
niet thuis zijn? 

Is de tijdsgeest vandaag anders dan 20 jaar geleden? 
Ik heb veel gereisd, naar de VS bijvoorbeeld, racisme 

is geen toevalligheid. Het is een context, een 
patroon, er is een dominant denken dat anderen 
uitbuit en niet wil includeren. Je hoort er op alle 
manieren niet bij. Ik zie niet veel verschil met 20 
jaar geleden, opnieuw domineert een extreem 
rechtse kandidaat de verkiezingen. Extreem 
rechts doet het meer dan goed in Vlaanderen en 
andere Europese landen. De debatten in de media 
zijn altijd polariserend, het is een manier om 
aandacht te trekken. Ik laat me niet meer vangen 
en neem afstand van dit vermoeiende discours. 
Ik ben ervan overtuigd dat we aan de andere kant 
met veel meer zijn. Zoveel mensen hebben respect 
voor de andere, zoeken de dialoog op. We kunnen 
een andere samenleving bouwen, samen, niet 
door samen te leven want dat doen we sowieso, 
maar door samen te doen, samen te werken. Het is 
die cultuur van vrede die we moeten voeden. 

Dat geeft inderdaad meer energie, het doet me goed naar je 
te luisteren. Vertel me meer over je engagement en de HAF? 
Hoe zijn jullie ontstaan? 
De foundation is vorig jaar opgericht, met Covid 19 

hebben we wat vertraging opgelopen. Ik heb er 
lang over nagedacht, wil ik dit wel? Ik was wat 
afgehaakt op het discours van ‘samenleven’ en 
‘samen een betere wereld maken’. Maar in de 
huidige context is het meer dan een evidentie 

dat ik dit moet doen. Ik kom terug met 20 jaar 
meer ervaring, reflectie, ontmoetingen, reizen 
en onderzoek. Ik heb werk aan mezelf gehad, 
tijd nodig om te begrijpen en vandaag denk ik 
dat het niet enkel een discours is, maar dat je dit 
discours ook moet uitdragen. Ik sta voor dialoog, 
voor ontmoeting, voor vrede. Mijn geloof geeft 
me kracht. Maar ook de mensen rond me. Toen 
ik startte met de foundation en mensen vroeg 
om deel te worden van dit verhaal reageerden 
ze enthousiast en dat heeft me gesterkt. Ik ben 
erg vereerd dat Prinses Esmeralda, Gael Faye, 
Scylla, Fatima Zibouh en Dorcy Rugamba onze 
meters en peters zijn. Dit zijn stuk voor stuk 
persoonlijkheden en het is geen symbolisch 
engagement. Ze zijn erg betrokken. Daarnaast 
is er ook een ‘Comité d’Honneur’, met mensen 
die erg belangrijk voor me zijn. Zo is er onze 
buurman Gerard. Hij heeft ons gered toen het 
huis in brand stond. Ik was op het balkon aan 
de achterzijde en hij heeft me gehoord. Met zijn 
ladder is hij me komen halen. Daarna heeft hij 
ook mijn kleine broers gered die aan de andere 
kant van het huis zwaargewond waren. 

 “Het is een cultuur van vrede die we moeten voeden.”
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De hulpdiensten waren gedesorganiseerd. Onze buren 
Gerard en Mohamed hebben uitzonderlijke moed 
getoond. Des actes heroiques, malgré la tragedie. 
Er is ook Nadia, mijn sociaal assistente die me 
met zoveel liefde en geduld heeft begeleid. Ze is 
een vriendin geworden. Mijn twee leerkrachten 
die me opgevangen hebben en de organisatie 
GAFI, een pioniersorganisatie in Schaarbeek 
waar mijn moeder Franse les volgde. Ik heb 
hen terug gecontacteerd om hen deel te maken 
van de foundation. Gafi heeft een mooie foto 
teruggevonden van mijn mama in de klas met haar 
vriendinnen. Het is een bijzondere plek, als ik er 
ga voel ik me thuis. Als ik in de buurt loop, kom ik 
veel mensen tegen die mijn ouders kenden, oudere 
mannen, oudere vrouwen. Ik zie mijn ouders in 
hen. Ik wil ook hen eren, hen valoriseren. 

Mijn broers zijn van op een afstand betrokken, ze 
waren toen erg jong en mijn engagement is er ook 
voor hen. Ik wil dat zij sporen van ons verhaal 
hebben. Dat dit puzzelstuk niet verdwijnt. Een 
advocaat zei toen dat dit impact heeft op vele 
generaties, niet enkel zijn kinderen hun ouders 
kwijt, maar kleinkinderen hun grootouders. Mijn 
ouders kregen de kans niet om grootouders te 
worden. Een trauma als dit wordt doorgegeven 
van generatie op generatie. Daarom is ‘la memoire’ 
belangrijk, voor een positieve transformatie. 

De HAF heeft vier speerpunten: het geheugen en 
discriminatie/racisme, migratie, publieke ruimte en 
dialoog. We maken een documentaire die letterlijk 
documenteert. We willen pedagogische tools 
uitwerken voor jongeren en ruimte creëren voor 
uitwisseling. Vandaag ben ik druk in de weer voor 
de organisatie van 7 mei. We komen om 14u samen 
aan het huis en gaan richting het Josaphatpark 
waar we de uitvaart van mijn ouders herdenken. 

De plek: Vanderlindenstraat nr 121 is belangrijk, 
je kan niet zomaar uitgommen wat er daar is 
gebeurd, een huis openen dat geen enkele link 
legt met het verleden. Zo bouwen we geen 
harmonieuze samenleving. Ik heb veel gereisd en 
merk dat er bijvoorbeeld in Afrika een heel andere 
benadering is met het verleden en de geschiedenis, 
ze eren wat is gebeurd, of het nu goed of fout 
was en trekken lessen. In Europa worstelen we 
ermee, het is heel conflictueus. Soms reageren 
mensen ook ‘waarom een foundation, laat het 
verleden toch rusten’. Dat is verschrikkelijk om 
horen. Wat moet ik precies laten rusten? Het is 

zoals de historica Chantal Kesteloot zegt: ‘je kan 
proberen bepaalde delen van onze geschiedenis 
onder de mat te vegen, maar het komt altijd terug 
boven.’ Zij is sterk bezig met dekolonisatie van de 
publiek ruimte en we hebben goed samengewerkt 
aangezien we een stuk van de Vanderlindenstraat 
hernoemen in Habiba Ahmedstraat. We deden 
een ‘interpellation citoyenne’ bij de gemeente, die 
unaniem door het College van Schaarbeek werd 
goedgekeurd. Ik hoorde een beetje toevallig niet 
zo lang geleden dat het buurtonderzoek, waar wij 
niet bij betrokken zijn, een negatief advies gaf. Het 
stoort me dat we niet betrokken zijn, terwijl wij 
aan de basis liggen van de vraag. De foundation is 
er net om samen te werken, voorbij beperkingen 
en achterdocht. Ik begrijp mensen wel, ze zien 
niet meteen een noodzaak om straatnamen te 
veranderen. Nochtans is de betekenis groot. 
Enerzijds weerspiegeld de publieke ruimte de 
samenleving. Een straatnaam, dat zegt iets! 
Waar is de diversiteit, waar is de rijkdom? 
Vandaag is er wat beweging om de straatnamen 
te vervrouwelijken, enkel 6% is genoemd naar een 
vrouw. Anderzijds is een Habiba Ahmed straat ook 
betekenisvol voor alle derde, vierde generaties. Het 
maakt dat je je kan identificeren met de publieke 
ruimte. In Brussel is bij mijn weten geen enkele 
straat genoemd naar iemand met Marokkaanse 
roots. Het toont dat je erbij hoort. 

Wat kunnen we doen? 
Een straatnaam dat is vooral een kwestie van politieke 

wil. Ik denk dat het daarom goed is als we 7 mei 
mobiliseren en dat het duidelijk is dat Habiba en 
Ahmed tot velen spreken. •

R E N D E Z  V O U S

13u30 Vanderlindenstraat 121

7 MEI



Good Move is de naam van het grootse 
verkeers plan voor Schaarbeek. Hieronder  
een overzicht van wat u kan verwachten.

Om te beginnen is Good Move de naam van een 
gewestelijk mobiliteitsplan. Schaarbeek is één 
van de vijf pilootgemeenten in het geheel, naast 
Dielegem (Jette), Kuregem (Anderlecht), Sint-
Gillis en Flagey-Vijvers (Elsene). Het plan steunt 
op drie pijlers, lezen we in de brochure die 
iedereen in de bus heeft gekregen: verkeersluwe 
wijken, een gestructureerd wegennet, en een 
evenwichtig gebruik van de wegen. Maar eerst wat 
cijfertjes.

Schaarbeek heeft een
T E K S T   Lieven Van Mele  F O T O  Veerle Claes

Van de auto mobilisten in onze wijken 
stoppen er niet om familie, vrienden 
of winkels te bezoeken.

45% 54%

Meer dan 54% van 
de Schaarbeekse 
gezinnen heeft geen 
auto. Het openbaar 
vervoer zit vaak vast 
in het verkeer, en 
afgelopen jaren heeft 
Schaarbeek toch 
een aantal pijnlijke 
verkeersongelukken 
gekend. Actie was 
dus gewenst. 

100.000
Pendelaars rijden dagelijks Schaar-
beek binnen vanaf de autosnelwegen 
van Antwerpen en Luik-Leuven. 
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In het gewestelijk plan zijn er drie soorten wegen: 
ten eerste de verkeersluwe wijken. Die dienen 
om een bestemming binnen een wijk te bereiken 
(maximum 20 tot 30 km per uur), eerder geschikt 
voor voetgangers en fietsers. De zogenaamde 
Comfort-as dient om verschillende wijken met 
elkaar te verbinden (maximum 30km per uur), 
eerder geschikt voor fietsers, openbaar vervoer 
en gemotoriseerde voertuigen. Tenslotte is er de 
Plus-as. Die dient voor verplaatsingen tussen de 19 
gemeenten, de maximum snelheid is daar meestal 
50km per uur, eerder geschikt voor fietsers, 
openbaar vervoer en gemotoriseerde voertuigen. 

Het valt op dat het Schaarbeekse mobiliteitsplan 
niet betrekking heeft op het ganse grondgebied, 
maar enkel op de wijken Azalea, Koninklijke 
Sint-Maria en Berenkuil. Was het niet beter 
geweest een mobiliteitsplan uit te werken voor 
de ganse gemeente, vroeg Thuis in Schaarbeek 
aan schepen voor mobiliteit Adelheid 
Byttebier (Groen): “De perimeter ‘Colignon-
Josafat’ is gewestelijk afgebakend door de 
auto-plus en auto-comfort wegen; in casu de 
Lambermontlaan en de Rogierlaan. De autoluwe 
maas ten noorden van deze wordt uitgewerkt 
met Evere en die ten zuiden met Sint-Joost”, 
aldus de schepen, “Tegen 2030 wil het gewest 
zo 50 mazen autoluw maken. Van de vroegere 
logica van gemeentegrenzen is, conform het 
gewestelijk Good Move plan, afgestapt. Bijna 
alle mazen zijn gemeente overschrijdend. Het 
gewest bepaalt dus de afbakening en begeleidt 
de gemeenten die als eerste willen meewerken 
(5 mazen gestart in 2020, 5 mazen in 2021, 10 
mazen in 2022)”. 

‘Le plan a fait l’objet d’un délicat équilibre entre les 
deux partenaires de la majorité, Ecolo et Défi », 
weet Le Soir alvast te vertellen.

Wat mogen we nu concreet verwachten? Een 
indrukwekkend aantal straten, of gedeelten van 
straten, worden veranderd van tweerichtings- 
naar eenrichtingsstraten, ongeveer een 20-tal. 
Eenrichtingsverkeer mag men onder andere 
verwachten in de Koninklijke Sinte-Mariastraat 
(en daar komen ook echte fietspaden), een deel 
van de Rogierstraat, de Prinses Elisabethlaan, de 

Cambierlaan (met fietspaden), een deel van de 
Haachtsesteenweg (het openbaar vervoer krijgt 
zo een eigen bedding). De wijk Colignon-Josafat 
wordt de eerste autoluwe wijk van Schaarbeek. 
Er komen verkeersfilters op het Paviljoenplein, 
Stephensonplein en Vanderlindenstraat. En 
men kan nieuwe camera’s verwachten om het 
verkeer nog beter te observeren en overtreders 
te bekeuren. Tenslotte komt er nog een nieuwe 
tramhalte in de Wijnheuvelenstraat. 

Zullen handelszaken nog wel vlot bereikbaar zijn 
indien deze plannen worden uitgevoerd? ‘Tous 
les commerces restent accessibles. Le but est que 
chacun puisse se rendre à pied, en trotinette, à 
vélo, jusqu’à leur commerce. Chaussée d’Haecht 
notamment, les commerces accueillent cela 
positivement », verklaarde schepen voor 
economie, handelaars en ondernemers Lorraine 
de Fierlant (Lijst van de Burgemeester) aan La 
Libre Belgique. Schepen Byttebier voegt daar 
aan toe: “Economisch spreken we niet over 
bruto nationaal product maar over een winst in 
welzijn door minder luchtvervuiling en lawaai. 
Bestemmingsverkeer met de auto blijft overal 
mogelijk. Transitverkeer met de auto geraakt 
langs de grote assen ook ter bestemming. Voor 
openbaar vervoer is er minder file en voetgangers 
zijn veiliger. De fietsroutes krijgen meer ruimte 
zoals op de Koninklijke Sinte-Mariastraat”. 

En wat kost de uitvoering van dit Schaarbeekse plan? 
Schepen Adelheid Byttebier: ‘De gemeente kan 
rekenen op verschillende financiële bijdragen. 
Voor het circulatieplan zelf is gewestelijk  
4 miljoen euro voorzien. Daarnaast zijn er in 
dezelfde perimeter en binnen de twee volgende 
jaren ingrepen die ofwel door de MIVB, Brussel 
Mobiliteit of Beliris worden gefinancierd’.

Het komt er eigenlijk op neer dat het pendelverkeer 
vooral zal verhuizen richting Lambermontlaan, 
Leuvensesteenweg, en langs het kanaal.  
‘Le trafic de transit sera réduit drastiquement 
à Schaerbeek’, vertelde eerste schepen Vincent 
Vanhalewyn aan La Libre Belgique. 85 tot 90% 
van de maatregelen zouden gerealiseerd kunnen 
worden op 15 à 18 maanden. Eind 2023 zou  
het plan gerealiseerd zijn. •

MOBILITEITSPLAN
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F O T O   Rose Vandepitte

Eind januari las ik in de kranten over de berechting 
van de moordenaar van Eunice Osayande. Eunice 
werd op 5 juni 2018 doodgestoken in de Linnéstraat 
in Schaarbeek. De prostitutiebuurt van Schaarbeek 
is voor mij onbekend terrein. Prostitutie in mijn 
stad van oorsprong, Gent, beperkte zich tot het 
glazen straatje dat gelegen was aan de uitgang 
van mijn secundaire school. We liepen langs de 
ramen zonder er veel aandacht aan te besteden, 
maar we wisten wel dat je in die buurt veilig kon 
rondwandelen, ook als jong meisje, want de politie 
hield het onder controle. Elke uitwas werd meteen 
de kop ingedrukt, de vrouwen waren hier veilig en 
het leek gewoon een speciaal segment van de KMO 
-wereld in Gent. 

Wetenschappelijk onderzoek bevestigt dat 
prostitutie ‘indoor’ organiseren de beste manier 
is om sekswerk veilig te laten verlopen. In die 
zin staat België veel verder dan andere landen. 
Daarnaast was in België sekswerk als beroep niet 
strafbaar, maar iedereen die diensten verleende 
aan sekswerkers, zoals boekhouders, de bank, 
verhuurders van kamers, was wel strafbaar. Dit 
veranderde slechts heel recent, in maart van dit 
jaar, door de zogenaamde decriminalisering van 
sekswerk (www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/03/18/
sekswerk-in-belgie-is-niet-langer-strafbaar-
hulpverleners-entho/). Concreet betekent dit 
voor sekswerkers dat sekswerk minder gevaarlijk 

wordt, immers, dienstverleners aan sekswerkers 
worden niet meer verplicht om strafbare daden 
te stellen, en dus worden prostituees niet meer 
overgeleverd aan criminele netwerken, waar de 
wet van de sterkste geldt, en niet de Belgische 
wet en het Europees Verdrag voor de Rechten 
van de mens.

Deze decriminalisering is een grote stap vooruit en het 
resultaat van een lange en moeizame weg. Straf-
recht specalisten zoals Gert Vermeulen en vele vzw’s 
(1) pleiten reeds langer voor een formele decrimi-
nalisering van de ondersteunende diensten, zodat 
sekswerk behandeld wordt als een sector die recht 
heeft op dezelfde juridische bescherming als andere 
beroepsgroepen. Door de pandemie bijvoorbeeld 
vielen heel wat sekswerkers zonder inkomen, en zij 
konden niet geholpen worden door de overheid 
zoals andere werknemers en zelfstandigen…

Schaarbeek wachtte gelukkig niet op de 
decriminalisering of de amendering van het 
VN verdrag, want onze gemeente heeft reeds 
tien jaar een helder en continu beleid met een 
politiereglement en een conformiteitsattest. De 
dood van Eunice Osayande was niet het gevolg van 
een falend beleid door onze gemeente, maar van 
een non-beleid van een aanpalende gemeente.

Onze gemeente werkt bovendien samen met Utsopi, 
gevestigd in de Aarschotstraat, een paar jaar terug 
opgericht. Dit is de enige organisatie door en voor 
sekswerkers, opgericht door Sonia Verstappen, één 
van de prostituées uit het recent vrt-programma 

COLUMN JOSEPHINE

U T S O P I 
geen utopie



over sekswerkers, maar zij is al langer een 
belangrijke stem in het doorbreken van het taboe 
rond prostitutie.

UTSOPI staat voor Union des travailleu(r)ses 
du sexe organisé.e.s. pour l’indépendance – 
de nos vies, nos corps, de nos choix. De rode 
paraplu is internationaal het symbool van 
sekswerkersrechten geworden in 2001, toen op 
2 juni, de dag van de rechten van sekswerkers, 
Italiaanse sekswerkers demonstreerden bij de 
Biënnale in Venetië. Het regende erg en men 
besloot paraplu’s te gebruiken in de kleur die van 
oudsher met prostitutie wordt geassocieerd: rood.

Utsopi vertegenwoordigt alle sekswerkers, ongeacht 
gender of professionele activiteit, het is het enige 
sekswerkerscollectief in België en wordt door 
sekswerkers bestuurd en gerund. Vaak wordt 
in het beleid rond sekswerkers geen rekening 
gehouden met de input door de sekswerkers zelf, 
Utsopi is daarin een pionier. In haar tien eisen op 
de website vraagt de organisatie: “beslissingen 
die ons betreffen mogen niet gevoed worden door 
morele oordelen en moeten in de eerste plaats 
pragmatische en menswaardige oplossingen 
bieden” (utsopi.be/nl/eisen/).

Ik contacteerde Daan Bauwens, Nederlandstalige 
directeur van Utsopi. Hij raadt me aan het 
boek van Hans Vandecandelaere ‘En vraag 
niet waarom’ te lezen. Het boek is het enige 
naslagwerk in zijn soort over de wereld van 
de prostitutie in België, in al haar varianten. 

De auteur besloot na drie jaar onderzoek: 
sekswerk kan een vorm van sociale mobiliteit 
betekenen voor de sekswerker, het werk kan 
een maatschappelijk nut invullen (nood aan 
intimiteit en seksualiteit voor mensen die er geen 
toegang toe hebben), het is werk, weliswaar 
met een hoog stigma en grotere risico’s dan veel 
andere jobs.

Vervolgens laat Daan Bauwens, die als antropoloog 
aan de Columbia University in NYC een 
cursus volgde bij Carole Vance, expert in het 
vakgebied, me een aantal podcasts beluisteren.2 
Daaruit blijkt steeds opnieuw hoe sekswerk een 
economische sector is waar veel mensen tijdelijk 
voor kiezen om een kapitaal op te bouwen 
dat toelaat aan henzelf en hun familie een 
menswaardig leven te leiden, dat sekswerkers zelf 
inspraak willen hebben in de organisatie van hun 
beroep, en dat het stigma dat mensen verplicht 
tot een dubbelleven zwaarder weegt dan de 
uitoefening van het beroep zelf.

Anderzijds is sekswerk ook een sector die samenhangt 
met mensenhandel. In Brussel Noord is er een 
draaischijf van Nigeriaanse mensenhandel, en 
het federaal migratiecentrum Myria doet wat 
het kan. Myria is een onafhankelijke openbare 
instelling die migratie analyseert, de rechten van 
vreemdelingen verdedigt en mensenhandel en 
mensensmokkel bestrijdt. Het komt op voor een 
overheidsbeleid dat steunt op kennis van de feiten 
en respect voor de mensenrechten.3



10

B
L

A
D

 M
E

T
 P

IT

T
H

U
IS

 IN
 S

C
H

A
A

R
B

E
E

K

Na het lezen van het boek van Hans, het gesprek 
met Daan en het beluisteren van de podcasts, 
besef ik dat rechtszekerheid en veiligheid voor de 
sekswerker niet zo veraf is. Utsopi beschrijft in 
haar tien eisen wat er nodig is voor sekswerkers om 
veilig te kunnen werken.

We mogen niet vergeten dat het stigma van 
prostitutie vroeger erg samenhing met het 
risico op levensbedreigende ziektes. Honderd 
jaar geleden was er geen antibiotica tegen 
syfilis en andere soa’s, was er geen betrouwbare 
anticonceptie, en was er geen DNA onderzoek, 
er waren beperkte rechten voor arbeiders in het 
algemeen.

De tijd is er nu rijp voor om sekswerk anders te 
bekijken. Naast de openheid in seksuele moraal 
door de tanende rol van het katholicisme in onze 
contreien, zien we nu in de Metoobeweging, 
in de veroordeling van Bart De Pauw, in het 
veranderend beleid in de aanpak van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag van professoren ten 
aanzien van studenten, een maatschappelijke 
bewustwording waarbij we inzien dat seksualiteit 
vooral problematisch is in situaties van 
machtsmisbruik.

De enige manier om sekswerk veiliger te maken is de 
mogelijkheden tot machtsmisbruik minimaliseren. 
Dit kan door regulering, toezicht, samenwerking 
met gemeente en politie, en openlijk maat-
schappelijk debat.

De verkoop van zijn eigen lichaam is een direct gevolg 
van het feit dat de ideale wereld niet bestaat, 
met name die wereld waarin geen enkele mens 
zijn lichaam moet verkopen om een leven op te 
bouwen. Veel mensen werken in wat wij noemen 
‘mensonwaardige’ omstandigheden, maar de 
meeste sekswerkers zien hun situatie niet als 
onwaardig, zolang hun beroep gereguleerd wordt 
en beschermd wordt, met dezelfde arbeidsrechten 
en sociale zekerheidsrechten als andere arbeiders 
in ons land.

Laat de sekswerkers zelf keuzes maken en beleid 
mee helpen vormen voor hun sector, zonder 
morele oordelen maar vanuit een arbeidsrechtelijk 

perspectief: sekswerk is werk en moet kunnen 
worden beschermd zoals andere jobs. De 
decriminalisering en Ustopi zijn al grote stappen, 
maar de bewustwording en informering van de 
burgers, wij, buren van Eunice Osayande, is even 
belangrijk. Deze column wil betrokkenheid tonen 
met onze buren-sekswerkers in Schaarbeek en is 
een respectvolle herinnering aan Eunice Osayande 
die in vreselijke omstandigheden moest sterven. 
Deze tekst is ook een bedanking en een ‘goede 
moed’ aan alle organisaties, burgers en overheden 
die aanhoudend, in stilte, blijven strijden voor 
waardigheid, veiligheid en een kwaliteitsvol leven 
voor sekswerkers. •

1 Mocht u seks werkers in nood 
kennen, of u verder willen 
verdiepen in het onderwerp, 
kan u het boek van Hans 
Vandecandelaere lezen, de 
podcasts beluisteren, Ustopi 
ondersteunen, of contact opnemen 
met: Politiecel MEPROSCH 
(mensenhandel, prostitutie en 
schijnhuwelijken); PASOP vzw 
en GHAPRO vzw (samen ook 
wel Violett genaamd: Voor veilig 
sekswerk- Medische en sociale 
hulp aan sekswerkers); PAG-ASA 
(biedt steun aan slachtoffers 
van mensenhandel); Espace P.; 
Payoke; Het Prostitutie Informatie 
Centrum, Amsterdam, het PIC; 
Empower foundation: global 
network of sex work projects. 

2 player.fm/series/then-
now-2763333/regulating-the-
oldest-profession-a-conversation-
on-policy-approaches-to-
sex-work-with-manisha-shah; 
https://www.youtube.com/
watch?v=kZQkIw1MH3E

3 www.myria.be/files/2021_
Mensenhandel_en_
mensensmokkel.pdf

“Sekswerk is werk  
en moet kunnen 
worden beschermd 
zoals andere jobs.”



Schaarbeek 
VROEGER & NU F O T O 

Rose Vandepitte

F O T O ’ S 
Rose Vandepitte

11

B
L

A
D

 M
E

T
 P

IT

T
H

U
IS

 IN
 S

C
H

A
A

R
B

E
E

K

Tram depot

FOTO 
WE DSTR IJ D

Waar vind je deze gevel? 
Stuur je antwoord voor 3 juni naar  

dekriekelaar@vgc.be of De Kriekelaar, 

Gallaitstraat 86, 1030 Schaarbeek.

Antwoord vorig nummer:  
Deze muurschilderin bevindt zich aan de 
Navezstraat. Sofia Torcq won een leuke prijs!
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Tijdens de twee voorbije zomers kregen heel wat Schaarbekenaren 
de kans om te genieten van een speelstraat, tot groot plezier van heel 
wat buurtbewoners, zowel jong als oud. In een speelstraat kunnen 
kids zorgeloos met hun fietsje rijden, skateboarden, voetballen,… 
Maar ook voor volwassenen biedt een speelstraat heel wat voordelen. 
Een speelstraat geeft de mogelijkheid om je buren beter te leren 
kennen en bovendien wordt je straat tijdelijk rustiger en veiliger. 
Bovendien hebben ook volwassenen nood aan een ruimte waar ze 
elkaar kunnen ontmoeten. Even wat kaarten of een aperitief op het 
trottoir, het kan allemaal! In dit artikel belichten we de ervaringen 
van Schaarbekenaren die al een speelstraat organiseerden in het 
verleden, we overlopen de te volgen procedures voor het aanvragen 
van een speelstraat en geven enkele concrete tips en tricks. Want  
de publieke ruimte is ook van jou en de partners van 1030 cultuur 
willen je helpen jouw plekje op te eisen. 

Wat is een speelstraat? 
Een speelstraat is een autovrije 
straat waar buurtbewoners elkaar 
kunnen ontmoeten, samen spelen 
of even tot rust komen. Een speel-
straat houdt in dat jouw straat, de 
openbare weg, tijdelijk afgesloten 
wordt voor het verkeer op bepaalde 
dagen met specifieke uren. Heel de 
straat wordt dan voorbehouden om 
te spelen. Enkel personen die in de 
straat wonen krijgen de toelating 
om met hun wagen de straat in te 
rijden, alle andere verkeer wordt 

geweigerd. Natuurlijk moeten de 
bestuurders die toch in de speel-
straat rijden extra voorzichtig zijn, 
er spelen immers heel wat kinderen 
en volwassenen in de straat op dat 
moment. Tijdens de speelstraat 
mag er ook spelinfrastructuur in de 
straat geplaatst worden, bijvoor-
beeld een skateramp of een voet-
balgoal. Nadarhekken duiden het 
begin en einde van de speelstraat 
aan, zo is het voor chauffeurs dui-
delijk dat zij een omleiding dienen 
te volgen. Het spreekt voor zich 

dat niet elke straat in Schaarbeek 
in aanmerking komt om er een 
speelstraat te organiseren. De voor-
waarden voor een speelstraat zijn 
dat jouw straat in een gebied met 
overwegend woonkarakter ligt, de 
maximumsnelheid 50 km/u is en er 
mogen geen routes van de diensten 
voor het openbaar vervoer passeren 
in jouw straat. Speelstraten kunnen 
georganiseerd worden tijdens de 
zomervakanties, maar ook tijdens 
andere schoolvakanties of zelfs 
tijdens het weekend buiten de 
schoolvakanties.

Wat is de procedure voor 
het aanvragen van een 
speelstraat?
Enkele van de voorwaarden om 
in aanmerking te komen voor het 
organiseren van een speelstraat 

Naar een zomer vol speel straten in Schaarbeek
DE STRAAT  

IS VAN U

“We woonden nog maar net 
in Schaarbeek toen we de 
speelstraat organiseerden, 
het was voor ons de uitge-
lezen kans om onze buren  
te leren kennen.”



werden hierboven reeds aan-
gehaald. Als alle voorwaarden 
vervuld zijn, moet je als aanvrager 
nog steeds de juiste procedure 
volgen. We lichten ze kort toe. 
Let op, er zijn twee verschillende 
procedures, afhankelijk van de 
duurtijd van jouw speelstraat. De 
gemeentediensten hebben in prin-
cipe 15 werkdagen nodig om je 
aanvraag te behandelen, maar wie 
op zeker speelt rekent beter een 
30-tal werkdagen. Hoe vroeger je 
je aanvraag indient, des te sneller 
je een al dan niet positief advies 
van de gemeente zal ontvangen.

Zelf aan de slag, 
over draagvlak en 
verantwoordelijkheid
Zin om jouw stukje publieke 
ruimte op te eisen? Ga dan zelf aan 
de slag. Zoek enkele enthousiaste 
buurtbewoners die samen met jou 
een speelstraat willen organiseren, 
of zelfs een rol als peter of meter 
van de speelstraat willen opnemen. 
Zij kunnen samen met jou handte-
keningen inzamelen indien je een 
meerdaagse speelstraat wil organi-
seren. Die handtekeningen peilen 
naar het draagvlak onder buurt-
bewoners voor het realiseren van 
een speelstraat. Houdt er rekening 
mee dat mensen best weigerachtig 
kunnen staan ten aanzien van een 
speelstraat. Sommige buurtbe-
woners hebben de vrees dat hun 
eigendom beschadigingen zullen 

oplopen, of ze niet meer kunnen 
parkeren (bewoners van de straat 
mogen trouwens ten allen tijde 
parkeren in hun straat), of dat 
een speelstraat overlast zal mee-
brengen. Wees eerlijk tegen buurt-
bewoners over wat ze kunnen 
verwachten, erken hun bezorgd-
heden, maar benoem zeker en vast 
ook de voordelen voor zowel kin-
deren als volwassenen. Een speel-
straat komt immers pas echt tot 
zijn recht als er een groot draag-
vlak bij buurtbewoners is. Het ver-
zamelen van de handtekeningen is 
boven dien al een eerste kans om je 
buren beter te leren kennen!
Peters en meters moeten handte-
keningen verzamelen en de docu-
menten indienen. Daarnaast heb 
je, op de dag van de speelstraat, de 
opdracht om de nadarhekken op 
het begin en einde van de speel-
straat te plaatsen. Deze worden ge-
leverd door de gemeentediensten. 
Er is verder geen aansprakelijkheid 
ten aanzien van organisatoren 
van speelstraten, hetzelfde geldt 
voor de meters en peters. In geval 
van schade of ongevallen moet 
men zich beroepen op de verzeke-
ringen van de betrokken partijen. 
Bovendien is een speelstraat geen 
kinderopvang of babysit, ouders 
blijven zelf steeds verantwoorde-
lijkheid voor hun eigen kinderen. 
Als organisator, peter of meter 
ben je dus niet rechtstreeks verant-
woordelijk, maar hou er rekening 

T I P S  &  T R I C K S

Start tijdig met het verzamelen  
van handtekeningen.

Respecteer de timing voor het indienen 
van aanvragen, hoe sneller je je 
aanvraag indient, des te sneller je  
een antwoord van de gemeente  
zal ontvangen.

Samen sta je sterk. Werk samen met 
 je buren. De mondige burger die zijn weg 
kent in de gemeenteadministratie komt 
het beste tot zijn recht in combinatie 
met de joviale buurman/vrouw die alle 
buurtbewoners kan overtuigen.

Wees eerlijk in je communicatie,  
ook de mening van je tegenstanders 
is waardevol.

Steek je licht op andere organisatoren 
van speelstraten, of vraag het 
gemeenschapscentrum om een  
handje toe te steken.

Zijn er socio-culturele organisaties in 
jouw straat? Vraag of ze bereid zijn om 
jouw speelstraat mee te ondersteunen.

Nuttige websites voor speelstraten

 – Bral.brussels
Alle info over speelstraten in Brussel.

 – Playstreets.brussels
Opensource website met de ervaringen  
van burgers die speelstraten organiseerden. 

 – www.1030.be
Typ “speelstraten” in de zoekbalk, hier  
vind je alle officiële documenten die nodig 
zijn voor je aanvraag. 

 – www.abc-web.be
Check deze website met heel wat tips  
voor leuke kinderactiviteiten. 

 – www.dekriekelaar.be 
02 245 75 22 / dekriekelaar@vgc.be
Contacteer het gemeenschapscentrum  
als je hulp nodig hebt, op zoek bent  
naar inspiratie of een leuke samenwerking 
 wil aangaan.

Nuttige websites voor het  
financieren van activiteiten

 – www.renovas.be
Ligt jouw straat in de perimeter van  
een duurzaam wijkcontract? Contacteer 
Renovas voor het verkrijgen van een  
budget voor een buurgerichte activiteit. 

 – www.kbs-frb.be
Vraag hier subsidies (via Koning 
Boudewijnstichting) voor het organiseren  
van activiteiten in jouw speelstraat.
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mee dat je wel een verantwoorde-
lijkheidsgevoel ervaart. Spreek 
hierover met andere organisatoren, 
meters, peters en buurtbewoners 
om zo tot een samenwerking te 
komen die voor alle buurtbe-
woners werkt. En hoewel je niet 
rechtstreeks aansprakelijk bent, 
hou je toch best een oogje in het 
zeil. Want het is natuurlijk minder 
prettig als alle balletjes en rackets 
van je pingpongtafel op het einde 
van de dag verdwenen zijn.

Mijn straat is autovrij,  
wat nu?
Eens je de hierboven beschreven 
procedure hebt gevolgd en je hebt 
de toelating voor het organiseren 
van een speelstraat ontvangen, kan 
de pret beginnen. Communiceer 
het goede nieuws duidelijk met alle 
buurtbewoners, dit kan via brief 
of een leuke flyer. Je hoeft niet 
per sé activiteiten te organiseren 
tijdens jouw speelstraat. Het kan 
voldoende zijn om de kinderen 
uit de buurt te laten genieten van 
vrij spel, volwassenen kunnen zich 
verenigen rond een kaarttafel, of 
een aperitiefje drinken op het trot-
toir. Eenvoudig en toch superleuk. 
Je kan er ook voor kiezen om een 
aantal activiteiten te organiseren 
tijdens je speelstraat, bijvoorbeeld 
een leuke workshop of concert. 
Misschien is een van je buren een 
virtuoze luitspeler die staat te 
popelen voor een straatoptreden? 

Wist je dat er heel wat materiaal 
beschikbaar is bij de uitleendienst 
van gemeente Schaarbeek, of de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie? 
Voor het organiseren van activi-
teiten tijdens je speelstraat kan je 
een bijkomend budget aanvragen. 
Ligt jouw straat in de perimeter 
van een van de duurzame wijkcon-
tracten? Neem dan contact op met 
Renovas, wie weet kunnen ze jouw 
activiteit voor de buurt wel finan-
cieren. Bovendien kan je heel wat 
inspiratie opdoen op de website 
playstreets.brussels, na afloop kan 
je ook jouw ervaringen op deze 
opensource website plaatsen.

De Kriekelaar steunt  
jouw speelstraat! 
De Kriekelaar wil helpen bij het 
opeisen van jouw stukje publieke 
ruimte. Heb je vragen over de 
aanvraagprocedures of over het 
verkrijgen van subsidies voor 
activiteiten? Of misschien heb je 
hulp nodig bij het printen van de 
aanvraagformulieren? Neem dan 
contact met ons op, we helpen je 
graag verder. Bovendien kunnen 
we jouw speelstraat wat opleuken 
door er een funky kookworkshop, 
mini-concert, straattheater, bûûm-
park, loopwedstrijdje, gooche-
laar, jamsessie of andere activiteit 
te organiseren. Contacteer ons 
zodat we samen de mogelijkheden 
voor jouw speelstraat kunnen 
bespreken. •

V R A A G  H E T  A A N !

Aanvraag 1-daagse speelstraat

Document “aanvraagformulier voor het 
organiseren van een activiteit” invullen 
en ondertekenen.Je vindt het document 
op www.1030.be. Verzenden per post 
naar Gemeente Schaarbeek, Kabinet van 
de Burgemeester, Colignonplein, 1030 
Schaarbeek OF mailen naar  
burgemeester@schaarbeek.be

Aanvraag meerdaagse speelstraat

Vul 2 documenten in: het document 
“aanvraagformulier voor het organiseren 
van een activiteit” + het document 
“aanvraagformulier voor het afsluiten  
van de straat voor spelen”. Beide 
documenten zijn terug te vinden op  
de website www.1030.be 

In het document “aanvraag formulier 
voor een speelstraat” wordt er gevraagd 
om 3 peters of meters te identificeren. 
Zij zijn de officiële aanvragers van de 
speelstraat. Het is de taak van de meters 
of peters om de handtekeningen van 
buurtbewoners te verzamelen. De helft is 
een minimumvereiste, hoe meer hoe beter!

Mail de ingevulde documenten en 
handtekeningen naar burgemeester@
schaarbeek.be of verzend naar Kabinet  
van De Burgemeester, Collignonplein,  
1030 Schaarbeek. 

Kreeg je aanvraag een  
positief advies? 
Super! Nu kan je aan de slag  
met de uitwerking van jouw 
speelstraat. 

Werd je aanvraag geweigerd?
Vraag om verduidelijking.  
Stel je constructief op en zoek 
samen met de bevoegde diensten 
naar oplossingen. Misschien kan de 
speelstraat wel in een parallelstraat 
plaatsvinden?

Op 21/05 om 10u organiseert  
De Kriekelaar een infosessie over 
speelstraten in Schaarbeek + 
ontbijt. De infosessie vindt plaats 
in Dynamo, de gedeelde ruimte 
van GC De Kriekelaar.  
Je krijgt er info over de procedure 
en kinderen kunnen alvast eens 
proeven van een greep uit het 
spel-aanbod voor speelstraten.

SAVE 
THE 

DATE
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AGENDA

Zomer Bar d’été
VR 03.06.2022 VANAF 17U

Genieten van onze zomertuin 
met een heerlijk drankje in 
de hand. Kinderen spelen vrij. 
Een lekkere hap is er voor 
iedereen. 
Gratis toegang

Tuinfeest
VR 24.06.2022 VANAF 18U

Een heerlijke barbecue  
met muzikale verwennerij  
en kinderanimatie.  
Een zomeravond was  
nog nooit zo leuk!

Reserveren is noodzakelijk!  
Volw €15 - Kind €7  
Paspartoe kansentarief € 2

Neighbours on stage
VR 08.07.2022 VANAF 16U

Schaarbeekse concerten  
van en voor iedereen.  
Sfeer verzekerd!
Gratis toegang

ZOMER @ DE KRIEKELAAR
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DY N A M O  P R E S E N T S 

Expo Anka 
Zo 08.05.2022 om 12u

In De Kriekelaar

De allersserste 
tentoonstelling van 
Nevriye Yüksel. Deze 
beginnende kunstenares 
laat zich inspireren 
door wederopbouw, 
wedergeboorte, herstel en 
religie. Gratis toegang.
Inschrijving gewenst, gelieve 

een mailtje te sturen naar 

nevriyeyuksel@gmail.com

Schaken 
Za 14.05.2022 om 16u

Za 11.06.2022 om 16u

In De Kriekelaar

Schaken in Dynamo.  
Er worden schaakborden 
voorzien, maar breng 
gerust je eigen bord 
mee! Je mag ook je eigen 
drinken meebrengen.
Gratis!
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AGENDA

F E E S T E N 

Apéro enzo
Di 05.07.2022 vanaf 17u

Wij serveren je een hapje 
en een tapje op het ritme 
van een zomers live 
concert.
Gratis toegang.

www.1030cultuur.be

U I T S TA P 

Tour & Taxis: een parel 
zo dicht bij ons! 
Do 19 mei om 13u45 aan het 

Koninklijk Pakhuis.

Een bezoek achter de 
schermen van de voor-
naamste gebouwen: het 
Koninklijk Pakhuis, het 
Hotel des Douances, Mai-
son de la Poste en de Gare 
Maritime. Een flinke hap 
boeiende geschiedenis 
voor een rondleiding van 
anderhalf uurtje. We ge-
nieten na bij een drankje 
in brouwerij De Senne.
Deelname €5 Inschrijven bij  

Ilona Vancampfort 0476 01 12 65 

ilonavancampfort@outlook.be 

of bij Annie Lorquin 0478 94 52 

70annie.lorquin@skynet.be

TA S T I N G 

Kriek meets druif
Za 07.05.2022 om 20u

In De Kriekelaar

In deze degustatie gidst 
sommelier Raf Van 
Pottelbergh (Brouwerij 
Drie Fonteinen) ons naar 
geslaagde combinaties 
van lambiek en andere 
bieren of wijnen.
Reservatie noodzakelijk!  

Tickets: €11 

www.dekriekelaar.be

DA N S 

Kunstenfestivaldesarts 
Éléphant door Bouchra 
Ouizguen
Wo 18.05 om 20u30  

Do 19.05 om 10u30

Vr 20.05 om 20u30  

Za 21.05 om 18u

Zo 22.05 om 15u

In De Kriekelaar

Een fascinerend concert 
van bewegingen, 
stemmen en drums.
Reserveren via www.kfda.be



Joel is 29 jaar, is geboren in Zweden maar 
bracht zijn hele leven door in België.  
Al van jongs af aan kwam hij terecht in de 
wereld van het bier brouwen. Ondertussen 
is hij een van de bezielers van Brasserie De 
La Mule, de nieuwe brouwerij in de Ecurie 
van de tram. We nodigden Joel uit voor een 
gesprek en leerden hem kennen als vader, 
muziekliefhebber en passioneel bierbrouwer. 

Hoe ben je in Schaarbeek terechtgekomen,  
ben je hier opgegroeid? 
Ik ben eigenlijk geboren in Zweden, maar 
ik heb er maar 1 maand gewoond, nadien 
heb ik permanent in België gewoond. Mijn 
vader kwam uit het Zuiden van Frankrijk en 
mijn moeder uit Zweden. Ze hadden elkaar 
in België leren kennen en woonden samen 
in Brussel. Toen sprak mijn moeder nog niet 
zo goed Frans, en ze wou liever bevallen 
in het bijzijn van een vroedvrouw die haar 
taal sprak. Bovendien was de regeling rond 
het moederschapsverlof in die tijd veel 
voordeliger in Zweden dan in België. Ik 
heb dus ook geen Belgisch paspoort, wel 
een Frans en een Zweeds. Maar doordat ik 
zo goed als heel mijn leven in Brussel heb 
doorgebracht voel ik mij een echt Zinneke, 
een mengeling van verschillende culturen, 
net zoals Brussel zelf.
Op welke manier heb je je passie voor het 
bierbrouwen ontdekt? 
Ik heb het bierbrouwen eigenlijk altijd van 
thuis uit meegekregen. Mijn moeder had in de 
jaren 80 vaak thuis bier gebrouwen. Dat kwam 
doordat het in Zweden toen verboden was om 
bier te verkopen met een alcoholpercentage 
dat hoger lag dan 6°. Wanneer je dus een 
speciaal bier wou drinken, dan moest je dat 
zelf thuis brouwen, dat recht had iedereen. 
Dit maakte dat mijn moeder samen met 
haar vrienden de eerste Zweedse vereniging 
voor amateurbrouwers oprichtte, die bestaat 
vandaag nog steeds en telt meer dan 15000 
leden. Tijdens mijn jeugd in België brouwde 
ik al regelmatig samen met mijn moeder. In 
2014 nam ik contact op met Brasserie de la 

Seine, ik wist dat zij personeel nodig hadden, 
maar nog niet voldoende middelen om ook 
iedereen te betalen. Ik bood aan om er gratis 
te komen werken bij wijze als stage, en na 3 
maanden boden ze me een vast contract aan. 
Uiteindelijk heb ik er 6 jaar gewerkt. Daarna 
was het eigenlijk de bedoeling dat ik naar 
Mexico zou gaan om daar in een brouwerij 
te werken, maar ik besloot om nog 1 seizoen 
bij Cantillon aan de slag te gaan, Lambiek is 
immers een seizoensgebonden bier. Toen dat 
seizoen afliep wou ik vertrekken maar brak het 
corona-virus uit dus reizen was niet mogelijk.
Dus besloot je om in Schaarbeek een  
brouwerij te openen? 
“Wel ik heb verschillende dingen gedaan 
tijdens de lockdown. Ik probeerde hier 
en daar wat te werken zodat ik niet altijd 
binnen moest blijven. Zo ben ik zelfs 1 week 
postbode geweest, ik verdiende minder bij 
Bpost dan met mijn werkloosheidsuitkering 
maar dat kon me niet zo veel schelen. Ik 
wou vooral buiten zijn, kunnen wandelen 
en iets doen. En op het einde van die week 
ontdekten Jean-Yves (mijn partner in de 
brouwerij) en ik de locatie van de Ecurie 
van de tram. De locatie was ideaal voor het 
opstarten van een brouwerij en ik wierp me 
volledig op het project. Vanaf dan is het 
allemaal heel snel gegaan. Tijdens de zomer 
van 2020 brachten we al het papierwerk 
in orde, in november 2020 startten de 
verbouwingswerken en in april 2021 was 
het eerste bier klaar. Ondertussen bereiken 
we een heel gevarieerd publiek waaronder 
ook heel wat mensen uit de wijk. Er zijn 
regelmatig concerten, gaande van punk tot 
afro-jazz en balkan. Ik wil dat La Mule vooral 
een culturele plek is waar je kan samen zijn 
en mensen ontmoeten, en een lekker bier 
ondertussen. Het bier is in feite secundair 
(lacht). Ik ben zeer tevreden met hoe alles 
verloopt met La Mule, al betekent een 
brouwerij en bar ook veel werk. Ik heb ook 
nog een zoon van 8 maanden, dus veel slaap 
ik niet tegenwoordig. Maar bon, ik wordt 
binnenkort 29, ik heb nog tijd genoeg om 
moe te zijn (lacht)!”

WIE IS JOEL GALY? 
T E K S T 

Bregt Geukens
F O T O 

Kristof Braekeleire

www.dekriekelaar.be

B
en je op zoek naar een cursus voor volw

assenen, een lokaal of  
een vriendje op facebook? H

eb je zin in een leuk concert, fam
ilie-

theater, com
edy? 

D
e K

riekelaar heeft het allem
aal! 

C
heck onze w

ebsite, facebook-pagina, flyers, aff
iches en folders, of 

spring eens binnen bij ons in de G
allaitstraat.

De Kriekelaar GC


