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MECHELEN

Het Hof van Savooien, het
sociaalartistiek project
binnen Op.Recht.Mechelen,
brengt vanaf donderdag
zijn eerste productie:
Bloemkool en sla. Bij de
voedselbank SOS Hulpbe
toon zorgen zes dames voor
evenveel voorstellingen.
Daar staan ze dan in de rij,
midden in de stad. De ogen van
voorbijgangers priemen in hun
rug, hun eigen blik boren ze de
grond in. Ze wachten ongemak
kelijk tot hun nummer afgeroe
pen wordt. Tot ze weg uit het
meewarige gezichtsveld de so

ciale kruidenier binnen mogen,
om aan één derde van de prijs
hun inkopen te doen. Ze voelen
verdriet en een bodemloze
schaamte.
Dat is de kern van de eerste
voorstelling van het Hof van
Savooien.
“We kregen van ’t Sociaal Pro
fijtje, de Mechelse sociale krui
denier, de vraag om een voor
stelling te maken rond voed
sel”, zegt Pier De Kock, die
samen met Dirk Tuypens de
leiding neemt over Hof van Sa
vooien. “De Mechelaar weet
dat er voedselbanken bestaan,
maar meer ook niet. Daar wil
len wij verandering in brengen.
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Hof van Savooien brengt
theater in voedselbank
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Jeannine, Chris, Annick, Rita en Karin.

In eerste instantie door ons pu
bliek mee ter plaatse te ne
men.”
De voorstelling bij SOS Hulp
betoon bestaat uit drie lagen:
informatie door de voedsel
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neelspeelsters: Karin, Jeanni
ne, Annick, Rita, Chris en
Christel.
Zo is Jeannine vrijwilligster
bij ’t Sociaal Profijtje en gaat
Rita zélf om voedselpakketten
bij SOS Hulpbetoon.
“De schaamte die we proberen
over te brengen, is inderdaad
het overheersende gevoel”,
vertelt Rita. “De drempel om
naar zo’n voedselbank te gaan,
is ontzettend hoog. Ondanks de
schaamte, het verdriet en de
hulpeloosheid vind je er toch
ook gelijkgestemden.”
De voorstellingen bij SOS
Hulpbetoon, Jan Bolstraat 79,
vinden plaats op donderdag,
bank zelf, theater en muziek, vrijdag en zaterdag om 20 en
en aangrijpende videogetuige 21 uur. Toegang is gratis, reser
nissen. Het theatrale stuk is ge veren noodzakelijk. (masi)
baseerd op getuigenissen van
vrijwilligers en bezoekers. Die INFO
bevinden zich ook onder de to 0486-64.77.36.

Organisaties voeren actie op Werelddag van Verzet tegen Armoede

“Veel Mechelaars wonen in povere omstandigheden”
Mechelen verkeert in wo
ningnood en dat wordt
vooral aan de onderkant
van de maatschappij ge
voeld. Dat zeggen de ar
moedeverenigingen, die
gisteren hun tentoonstel
ling Immo BlingBling
voorstelden.
MARIJN SILLIS

verbintenis komt”, stelt Mut
saerts.
Volgens schepen van Wonen
Greet Geypen (Open VLD) wor
den er wel sociale koopwonin
gen bijgebouwd. “Op Libertus
en Oud Oefenplein zijn in totaal
27 woningen klaar. In de Zonne
straat worden 34 sociale koop
woningen opgetrokken, in de
Gandhiwijk een tiental. Op Gan
zendries komen er negentien
appartementen bij. Er worden
ook nog sociale huurwoningen
bijgebouwd in de Abeelstraat. In
de Nijverheidsstraat volgen er
negen voor senioren.”
De schepen moedigt mensen
aan om klacht in te dienen voor
huisjesmelkerij. “In meer dan
de helft van de gevallen gaat de
eigenaar direct over tot actie om
de woning weer bewoonbaar te
maken. Het indienen van een
klacht leidt niet tot dakloosheid,
integendeel”, zegt Geypen. “In
zeer ernstige gevallen, met ge
zondheids en veiligheidsrisi
co’s, gaan we ook over tot her
huisvesting. We bezorgen de
huisjesmelker de rekening.”
INFO
De expo loopt tot en met zondag in de bib.
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De vereniging waar armen het woord nemen, kreeg steun van leerlingen van Open School en werd
begeleid door singersongwriter Jan Cannaerts. “Met Ons Gedacht Zingt willen we armoede op een
positieve manier in de kijker zetten”, zegt Kathleen De Smedt van Samenlevingsopbouw Antwerpen
Provincie. ’s Avonds werd het Huis van (mijn) Centen geopend in de Koepoortstraat 3. Via deze
ingerichte woning wil het OCMW inzicht geven in de kosten en verleidingen van het leven. (cvr)
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LIER Ter gelegenheid van de Werelddag van het Verzet tegen Armoede zong Ons Gedacht tegen armoede.
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Armenvereniging Ons Gedacht zingt in treinstation tegen armoede
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Woonpunt Mechelen kampt
met een wachttijd van gemid
deld zes jaar en doet daarmee
slechter dan het Vlaamse ge
middelde. Nog zo’n 2.400 Me
chelaars wachten volgens de re
centste cijfers op een woonst bij
de sociale huisvestingsmaat
schappij. Vorig jaar werd be
loofd dat er via het Sociaal Ver
huurkantoor 150 woonsten zou
den bijkomen, maar aan die
belofte werd nog niet voldaan.
Onder meer die problemen wil
de organisatie Geknipt aankaar
ten. Met affiches ‘Te koop, te
huur, te duur’ trokken ze giste
ren in stoet van armoedevereni
gingen De Keeting en De Lage
Drempel naar de bib. Daar loopt
tot eind deze week de expo Im

mo BlingBling, waar op satiri
sche manier krotten aangebo
den worden.
“De woningnood is een pro
bleem dat alleen maar groter
wordt”, zegt Egon Mutsaerts
van De Keeting. “De oplossin
gen op de sociale huurmarkt
volgen het tempo van de toene
mende nood niet. Het dwingt
mensen naar de privémarkt,
waar misbruik van hen gemaakt
wordt”, vervolgt Steven Van
haegenberg van de Lage Drem
pel.
Hij verzamelde mee foto’s voor
de expo. “Amper stromend wa
ter, kapotte ramen of ongezonde
houtkacheltjes,… Het bevestig
de wat ik al langer weet: dat heel
wat Mechelaars in omstandig
heden wonen die je niemand
toewenst. De tijd dat mensen op W In de bib loopt een tentoontelling over de woningnood in Mechelen.
een wachtlijst staan, is een tijd
dat ze nietkwalitatief leven.”
rele oplossingen.”
Bij huisjesmelkers voelen vele
Zo pleiten de organisaties voor armen zich in een houdgreep. Ze
Dreigende dakloosheid
meer sociale woningen. “Het vrezen dat ze dakloos worden
aantal mensen met een leefloon wanneer hun woonst onbe
De organisaties zijn blij dat het neemt toe en met een leefloon woonbaar verklaard wordt. “Nu
Sociaal Huis en CAW nu al kan je simpelweg niet huren op is er al een engagement om
woonbegeleiding
aanbieden. de privémarkt. Ofwel moeten er mensen bij onbewoonbaarheid
“Die dienst moet op termijn al meer sociale woonsten komen, op te vangen, maar dat is niet
leen maar uitgebreid worden”, ofwel moeten de uitkeringen bindend. We vragen het stads
klinkt het. “We vragen structu hoger.”
bestuur dat er een resultaats
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