
Bij deze eerste steenlegging wil ik niet opnieuw herhalen wat al ik zei bij de inhuldiging van het onthaal

en ontmoetingscentrum, en ik ga ook niet vertellen wat ik zou wil zeggen bij het einde van de werken.

Brussel heeft een rijke culturele diversiteit waarin iedereen iets van zichzelf inbrengt : zijn kwaliteiten,

zijn eigenheden, zijn moeilijkheden en zijn tekorten, … maar met de vaste wil om samen te leven.

In de Brabantwijk én in Brussel spreken mensen vele talen, veel meer dan op andere plaatsen. Veel talen

maar globaal genomen leven mensen er in goede harmonie samen.

Het Maison Médicale du Nord installeerde zich in 1975 in de wijk en die de wijk was toen in volle

evolutie... De geleidelijke veroudering van de eerste generatie Turkse en Marokkaanse migranten deed

ons stilstaan bij de vraag “Hoe zorgzaam ouder worden in de Brabantwijk ? “ Het Maison Médicale du

Nord wilde iets doen voor die groep van nieuwe senioren: er werd een reflectiegroep opgezet, initiatieven

in het buitenland werden bezocht en gesprekken werden gevoerd met senioren en mantelzorgers in de

wijk.

Ander, sinds 1995 ontwikkelt EVA meerdere initiatieven in de wijk : het Bricoteam, Elmer en het lokaal

dienstencentrum Aksent. Al die initiatieven dragen bij tot een meer solidaire economie. Dat is waar EVA

voor ijvert, en daarom zette EVA vzw haar schouders onder dit project.

Aksent vzw biedt ondersteuning aan senioren en levert servicediensten opdat senioren zo lang als

mogelijk in de beste omstandigheden thuis zouden kunnen blijven wonen. Aksent ondersteunt,

stimuleert en ondersteunt het netwerk van senioren.

EVA vzw en Aksent vzw organiseerden in 2008 de participatieve bevraging in de Brabantwijk en die

bevraging vormde mee de basis voor de ontwikkeling van BILOBA en samen met de Maison Médicale du

Nord zochten de “mogelijke oplossingen” voor de buurt.

 Wanneer ik de samenwerking zie tussen het Maison Médical du Nord, EVA en Aksent die zich

gaandeweg heeft kunnen ontwikkelen, de gedrevenheid van elke organisatie en van Linda en

Martine in het bijzonder;

 Wanneer ik de huidige personeelsploeg van het Maison BILOBA Huis zie, Bram, Sonia, Rachida,

Tayeb… zij brengen een bijzondere dynamiek tot stand, slagen er in om leven te brengen in

BILOBA en zorgen ervoor dat mensen van verschillende generaties samen aan de slag gaan;

 Wanneer ik de ploeg vrijwilligers zie, de bewoners van de Brabantwijk;

 Wanneer ik de mensen van de wijk zie die bij het Maison BILOBA Huis komen, die samen

vooruitgaan;

 Wanneer ik de beleidsverantwoordelijken zie die hier aanwezig zijn, en die het project, dat in het

begin, misschien niet realiseerbaar leek, voluit ondersteunen.

We hebben samen momenten van twijfel overwonnen, we hebben gaandeweg conflicten getrotseerd

maar altijd stond de wil om het project te realiseren voorop.

Ik zou eenieder van hen willen bedanken, ministers of anonieme vrijwilligers, de ploeg van BILOBA, Linda

en Martine, de leden van de verschillende bestuursorganen, en zoveel anderen die tijd noch energie

spaarden voor de realisatie van dit project. Hoe groot of hoe klein hun bijdrage ook is, ik wil iedereen van

harte bedanken.



BILOBA wordt in die context een voorbeeld en een model van hoe mensen, met verschillende taal en

cultuur, jong en oud, mannen en vrouwen van verschillende achtergronden, voorkeuren en stellingname

kunnen én willen samen leven en werken. BILOBA toont dat samen leven en werken in Brussel mogelijk is

wanneer we rekening houden met de andere, wanneer iedereen een stap naar de andere zet, zonder

daarbij echter zijn eigenheid op te geven maar echt open staat voor de verrijking dat dit samenwerken

met zich meebrengt.

Leve, de zelfredzaamheid van Brussel, want daardoor slaagt zij erin om utopische projecten te realiseren.

Samen iets realiseren en samen leven in Brussel, het kan !


