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SINT-AGATHA-BERCHEM 

Huurders gezocht 
voor fietsboxen
De gemeente SintAgatha
Berchem heeft vijf nieuwe 
fietsboxen geplaatst. Die be
vinden zich op het Koning 
Boudewijnplein en het Oscar 
Ruelensplein, maar ook aan 
de Wilderstraat, de Katteput
straat en de Fik Guidon
straat. Vijftien van de vijfen
twintig beschikbare plaatsen 
voor fietsen werden reeds ge
reserveerd. Voor de andere 
zoekt de gemeente nog huur
ders. Wie een plaatsje voor 
zijn fiets wil, moet aan enke
le voorwaarden voldoen. Re
gelmatig fietsen, is uiteraard 
een must. Maar kandidaat
huurders mogen bijvoorbeeld 
ook geen garage hebben, of 
thuis over een grote ruimte 
beschikken, waar de fiets ge
stald kan worden. Wie op 
minder dan driehonderd me
ter van een box woont, krijgt 
voorrang. De jaarlijkse huur
prijs bedraagt 25 euro, plus 
150 euro waarborg. Het Brus
sels Gewest subsidieert de 
boxen voor 15.000 euro.   (ycs)

OPWIJK

Inzet vindt vertrek 
gemeente uit TMVW 
geen goed idee
Inzet vindt het vertrek van 
de gemeente uit TMVW geen 
goed idee. De uitstap is vol
gens de oppositiepartij terug 
te brengen tot een uit de 
hand gelopen meningsver
schil waarbij de gemeente 
koste wat het kost aan het 
langste eind wil trekken. “Er
ger is dat de uitstap ons veel 
geld zal kosten. Tussen 1,5 en 
2,8 miljoen euro”, schat voor
malig schepen Paul Verhae
vert. Inzet vraagt zich ook af 
wie voortaan alle riolerings 
en saneringswerken zal op
volgen bij de gemeente. Tij
dens de vorige legislatuur 
werd steeds gepoogd om een 
subsidiebelofte te bekomen. 
Daarbij vervalt de subsidie 
wanneer de werken niet bin
nen een bepaald tijdsbestek 
zijn uitgevoerd. Door de uit
stap uit de watermaatschap
pij moet extra budget gevon
den worden.  (ego)

ZEMST

Parking gedeeltelijk 
gesloten door werken
Op maandag 22 februari 
startte de bouw van een nieu
we hoogspanningscabine 
voor Eandis aan de Smis
kensweg. Tijdens de werk
zaamheden wordt de linker
kant van de parking volledig 
afgesloten, de rechterkant 
blijft beschikbaar. Mogelijk 
zal het verkeer ook af en toe 
hinder ondervinden, zoals bij 
de leveringen voor de werf. 
De werkzaamheden zullen 
ongeveer twee maanden in 
beslag nemen. Daarna wor
den nieuwe kabels aange
bracht en aangesloten op de 
nieuwe cabine. De planning 
kan nog wijzigen door weers
omstandigheden en onvoor
ziene gebeurtenissen.  (ddl)

Het project ‘Outings’ is het
geesteskind van Julien de Ca
sabianca die zo een brug slaat 
tussen de klassieke schone 
kunsten en hedendaagse ‘street
art’. De Franse kunstenaar fo
tografeert personages van 
schilderijen in musea, drukt ze 
af op posterformaat en plakt ze 
op muren in de stad. Zo waren 
er al ‘Outings’ in steden als 
New York, Jeruzalem, Moskou 
en Parijs.

Het Museum van Elsene is
het eerste Belgische cultuur
huis dat zijn collectie via ‘Ou
tings’ op straat in de kijker 
plaatst. Julien de Casabianca 
werkte daarvoor samen met de 
jongeren van de Elsense jeugd
werking en de senioren van 

OCMWrusthuizen Les Heu
res Douces en Van Aa.

“We zijn samen door het mu
seum gewandeld en hebben 
vijfentwintig personages geko
zen”, zegt de kunstenaar. “Ik 
vijf, de jongeren tien en de ou
deren ook tien. Er was geen 
richtlijn. Iedereen mocht de 
personages kiezen, die hij of zij 
uit het schilderij wou bevrij

den. De keuze van de jongeren 
heeft me wel verrast. Ze had
den vaak een voorkeur voor 
poëtische en gevoelige werken. 
Dat is niet bepaald iets waar
mee je scoort op de speelplaats.
De 103jarige Raymond heeft 
gekozen voor een afbeelding 
van een jonge schilder. Jaren 
geleden, toen hij nog goed kon 
zien, heeft Raymond zelf ook 
geschilderd.”

Vooral bezig met voetbal

Mensen in contact brengen
met kunst, daar gaat het om in 
het werk van de Casabianca. 
En dan in de eerste plaats de 
mensen die zelden of nooit een 
museum bezoeken.

“We staan er amper bij stil,
maar het museum en de kunst
werken zijn van iedereen. Ze 
behoren ons toe. Een veertien
jarige die zich vooral bezig
houdt met voetbal, weet dat 
niet. En dat geldt eigenlijk ook 
voor heel wat andere mensen.”

Parallel met de straatexpo
loopt in het museum van 
5 maart tot 10 april een over
zichtstentoonstelling van de
‘Outings’ van de Casabianca.

“De foto's zijn de definitieve
weerslag van de fresco's in de 
stad, die per definitie slechts
tijdelijk van aard zijn. Ik heb 
een dertigtal foto's opgehangen 

in het museum. Het meest 
trots ben ik op mijn laatste 
twee foto's van de muur die Jo
den en Palestijnen scheidt. Op 
die muur heb ik een afbeelding 
van vechtende mensen aange
bracht, aan beide kanten.”

Tussen 11 en 30 april worden
de fresco’s weer weggehaald 
uit het straatbeeld.

Personages uit schilderijen trekken de stad in

“De kunstwerken zijn van iedereen”
Personages uit de schilde
rijen van het Museum van 
Elsene trekken de stad in. 
Vanaf 5 maart zijn ze te be
wonderen op een twintigtal 
fresco's in een tijdelijk par
cours met ‘street art’.

ELSENE  

W Een straathoek in Elsene, onder handen genomen door Julien de Casabianca.

YVES COUDRON
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JULIEN DE CASABIANCA
 KUNSTENAAR

“De 103-jarige 
Raymond koos voor 
een afbeelding van 
een jonge schilder”

W Een werk van de Casabianca in Rio de Janeiro, Brazilië.
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rekening gehouden in bepaalde 
Brusselse gemeenten. Gezien de 
hoge werkloosheidscijfers in het 
Brussels gewest, is het ongehoord
om de meest kwetsbare groepen 
nog eens extra te belasten. Zich 
kandidaat stellen voor een func
tie is een recht en moet gratis 
zijn. Met dit voorstel willen we 
garanderen dat dit principe ge
respecteerd wordt in alle Brus
selse gemeenten en OCMW’s”, 
verduidelijkt Gnajaj. (blg)

niet evident voor iemand die 
geen inkomen heeft en op zoek is 
naar werk”, vindt Roex.

In de privésector begrijpen zo
wel werkgevers als werknemers 
al langer dat geld vragen om te 
solliciteren niet echt bevorderlijk
is om openstaande vacatures in 
te vullen. Roex en Gnajaj vinden 
dat de openbare diensten dit 
voorbeeld moet volgen. “De over
heid heeft een voorbeeldfunctie, 
maar daarmee wordt helaas geen 

De commissie Binnenlandse Za
ken stemde dinsdag in met 
het voorstel van ordonnantie van 
Elke Roex (SP.A) en Amet Gna
jaj (PS), dat paal en perk stelt aan 
dergelijke praktijken. De tekst 
moet nu nog door het plenaire 
parlement behandeld worden.

Vroeger was het in Brussel ge
bruikelijk om te betalen bij een 
sollicitatie. Nu is dat nog het ge
val bij de OCMW’s van Etterbeek 
en Ukkel. In bepaalde gevallen,
zoals voor lager geschoolde pro
fielen, vragen de gemeenten vijf 

tot vijftien euro per sollicitatie. 

Voor Elke Roex en Amet Gnajaj is
dat een bijzonder problematische
praktijk gezien de hoge werkloos
heidscijfers in Brussel. “Een ge
motiveerde werkzoekende ver
stuurt tot twintig sollicitaties per 
maand. Als iedere werkgever 
daarvoor tien euro vraagt, kom je 
aan 200 euro per maand. Dat is

Gemeenten en OCMW’s 
mogen geen geld meer 
vragen voor sollicitaties

De OCMW’s van Ukkel en 
Etterbeek zullen binnen
kort geen kosten meer kun
nen aanrekenen aan men
sen die bij hen solliciteren.

ELKE ROEX
SP.A

”Een gemotiveerde 
werkzoekende 
verstuurt tot twintig 
sollicitaties per maand”

W Elke Roex wil solliciteren gratis maken bij alle gemeenten en OCMW’s.
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“Het begon met een ‘kerst
mannenloop’ die 5.000 euro
opbracht”, zegt Wilfried De
Koster, gepensioneerd di
recteur van de vrije basis
scholen van Droeshout en
Mazenzele en medebezieler
van de actie. “We maakten
een Facebookpagina aan.
Het bereik daarvan is onge
looflijk. De kersmannenloop
was bedoeld als eenmalige
actie, maar Marianne drong
aan op meer. Let wel: het
geld is niet voor haar. Al is
ze wel testpersoon bij een
universitaire studie in Leu
ven. Om de veertien dagen
hangt ze een hele dag aan
een baxter voor onderzoek.”

Spraakcomputer

Marianne die niet meer
kan spreken, reageert via
haar spraakcomputer: “De
studie is confronterend. In
de VS is er mogelijk een
doorbraak door het gebruik

van kopersulfaat. Er zijn
ook positieve kanten aan die
halfmaandelijkse tests, zo
als mijn contacten met an
dere patiënten. Komt het
mij niet meer ten goede, dan
toch al die mensen die aan
dezelfde ziekte lijden.”

“Het duurde zes maanden
om de diagnose te stellen”,
zucht Mariannes echtgenoot
Gilbert Sacré. Hij stopte
meteen als zelfstandige tim
merman. “Marianne weet
sinds drie jaar aan welke
ziekte ze lijdt: de gevreesde
spierziekte ALS. Na de vast
stelling is de levensver
wachting één tot drie jaar.
Marianne heeft die periode
al overleefd.”

Marianne zelf verliest er de
glimlach niet bij. Ze demon
streert de spraakcomputer
op haar rolstoel, waarmee ze
kan converseren, de tv en
het licht kan aan en uit
doen, op het internet kan
surfen en mails en sms'jes
kan versturen. Haar compu
termuis is een camera. Want

haar handen en benen kan
ze niet meer gebruiken. Ze
moet ook gevoed worden.
Haar kleinkinderen zijn niet
te beroerd om oma te hel
pen. Ze sluit zich niet op.
Voor haar verplaatsingen
gebruikt ze een omgebouw
de auto, waarbij de passa
giersstoel voor het uitstap
pen naar buiten draait.

Haar dochters die les geven
aan de Knipoog in Mazenze
le, coördineren de acties
achter de schermen. “Dit
jaar geven we powerpoint
presentaties in de Duizend
poot, het MAI, 't Luikertje,
De Leertrommel en De Boot.
Het VKO organiseert dit
zelf.”

Ontroerend

Soms is het ontroerend wat
mensen doen. Femke, een
meisje in een rolstoel, kwam
het geld uit haar spaarpot
geven en drie tienjarige jon
gens zongen driekoningen
en brachten de opbrengst
naar Marianne. Op 25 maart
sluiten we de actie af. Als er
daarna nog iets opgezet
wordt, is dat meegenomen.”

Hele reeks acties heeft onverhoopt succes

ALS-patiënte 
Marianne Vermeiren 
verenigt Mazenzele 
tegen haar ziekte
Vorig jaar werd in de vrije 
basisscholen van Droes
hout en Mazenzele geld in
gezameld voor de ALSliga. 
Op verzoek van ALSpati
ente Marianne Vermeiren 
gaven haar dochters Isabel
le en Elke Sacré het project 
meer uitstraling. “Het suc
ces is onverhoopt.”

MAZENZELE 

W Het gezin Sacré en Wilfried De Koster gaan positief om met de spierziekte ALS. 

ERIK GYSELINCK
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MARIANNE VERMEIREN
 ALS-PATIËNTE

“Komt het mij niet 
meer ten goede, dan 
toch mensen die aan 
dezelfde ziekte lijden”

In samenwerking 
met de vzw Een Hart 
Voor ALS uit Laarne 
organiseert Martine 
Ledens uit Zaven-
tem het driedaagse 
sportevenement 
‘Ortler Mountain 
Challenge’ in Zuid-
Tirol. Ledens verloor 
in 2012 één van 
haar beste vriendin-
nen aan ALS. “Toen 
nam ik me voor een 
evenement te orga-
niseren om centjes 
voor onderzoek bij-
een te rapen”, zegt 
ze. “Eerder toevallig 
kwam ik in contact 
met de vzw Een Hart 
voor ALS uit Laarne. 
Voorzitter Alain Ver-
specht heeft zelf 
ALS in een vergevor-
derd stadium. Maar 
Alains hoofd werkt 
nog op volle toeren 
en dus richtte hij 
enkele jaren gele-
den de vzw Een Hart 

voor ALS op, waar-
voor hij de meeste 
acties zelf opzet van 
aan zijn computer.”
Voor dit jaar bedach-
ten Alain en Martine 
een groot sporteve-
nement: de ‘Ortler 
Mountain Challenge’. 
“Ongelooflijk hoe ie-
mand die niet meer 
kan bewegen, zo’n 
evenement begees-
tert”, zegt Martine. 
“We trekken van 7 
tot 9 juli naar Zuid-
Tirol. Op het pro-
gramma staan twee 

grote uitdagingen 
met de fiets: eerst de 
beklimming van de 
Stelvio op 7 juli, of 
daags nadien die van 
de Gavia en Mortiro-
lo. Op 9 juli zijn de 
‘trailrunners’ aan de 
beurt. Er is die dag 
ook een familiewan-
deling voorzien. We 
hopen op veel deel-
nemers. De inschrij-
vingen zijn open. Gel-
la Vandecaveye en 
Niels Albert zijn me-
ter en peter van het 
evenement.”  (pdx)

ZAVENTEMSE MARTINE LOKT
FIETSERS VOOR ‘ALS’ NAAR ZUID-TIROL

D
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vonden. Maar wie de brand aan
gestoken heeft, is momenteel nog 
onduidelijk. Het parket onder
zoekt de zaak. Donderdag zit de 
gemeente samen met de verzeke
raar om een schatting te maken 
van de schade. De politie houdt 
alle scholen in Anderlecht mo
menteel extra in de gaten.   (ycs)

beschikt de school opnieuw over 
water en elektriciteit. Voor het 
gas opnieuw aangesloten kan 
worden, moeten alle installaties 
gecontroleerd en getest worden
op veiligheid.

Dat de brand aangestoken werd,
staat intussen vast. Er werden 
verschillende brandhaarden ge

zorgen dat die leerlingen tegen 
dan ook opnieuw les kunnen vol
gen op de site van P14. In nieuwe 
lokalen, als die tegen dan al ge
bouwd zijn. Zo niet, in tijdelijke 
containerklassen.”

Een gespecialiseerde firma
heeft tussen zaterdag en maan
dag het puin geruimd. Inmiddels 

In de nacht van vrijdag op zater
dag stichtte een onbekende brand
op de site van gemeenteschool 
Scherdemael P14 aan de Vrije 
Academielaan in Anderlecht. 
Twee paviljoenen, met daarin vijf
klaslokalen en het bureel van de 
directie van de kleuterafdeling, 
werden vernield. De school blijft 
sowieso de rest van de week ge
sloten, maar de gemeente voor
ziet opvang in de Franstalige bi
bliotheek. Vanaf maandag kun
nen 530 leerlingen opnieuw les 
volgen op de site in de acht pavil

De Vlaamse Gemeen
schapscommissie (VGC) 
stelt een gebouw ter be
schikking waar honderd
twintig leerlingen van de 
uitgebrande Franstalige 
school Scherdemael P14 
les kunnen volgen. joenen die niet beschadigd wer

den door de brand. De overige 
120 leerlingen kunnen les volgen 
in een gebouw van de VGC in de 
omgeving van P14, waar school 
Kasterlinden ooit onderdak vond.

Water en elektriciteit

“We mogen dat gebouw gebrui
ken tot 30 juni,” zegt Fabrice 
Cumps (PS), schepen van Onder
wijs in Anderlecht, die de VGC 
uitdrukkelijk dankt voor de hulp. 
“Volgend schooljaar komt daar 
immers een uitbreiding van 
school COOVI. We zullen ervoor 

FABRICE CUMPS
 SCHEPEN VAN ONDERWIJS

“We mogen het gebouw 
gebruiken tot 30 juni”

W De brandweer kon niet verhinderen dat een deel van de Franstalige school Scherdemael P14 in vlammen opging.

JH
P

ANDERLECHT 

Vlaamse Gemeenschap helpt 
leerlingen Franstalige school
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Huurders gezocht 
voor fietsboxen
De gemeente SintAgatha
Berchem heeft vijf nieuwe 
fietsboxen geplaatst. Die be
vinden zich op het Koning 
Boudewijnplein en het Oscar 
Ruelensplein, maar ook aan 
de Wilderstraat, de Katteput
straat en de Fik Guidon
straat. Vijftien van de vijfen
twintig beschikbare plaatsen 
voor fietsen werden reeds ge
reserveerd. Voor de andere 
zoekt de gemeente nog huur
ders. Wie een plaatsje voor 
zijn fiets wil, moet aan enke
le voorwaarden voldoen. Re
gelmatig fietsen, is uiteraard 
een must. Maar kandidaat
huurders mogen bijvoorbeeld 
ook geen garage hebben, of 
thuis over een grote ruimte 
beschikken, waar de fiets ge
stald kan worden. Wie op 
minder dan driehonderd me
ter van een box woont, krijgt 
voorrang. De jaarlijkse huur
prijs bedraagt 25 euro, plus 
150 euro waarborg. Het Brus
sels Gewest subsidieert de 
boxen voor 15.000 euro.   (ycs)

OPWIJK

Inzet vindt vertrek 
gemeente uit TMVW 
geen goed idee
Inzet vindt het vertrek van 
de gemeente uit TMVW geen 
goed idee. De uitstap is vol
gens de oppositiepartij terug 
te brengen tot een uit de 
hand gelopen meningsver
schil waarbij de gemeente 
koste wat het kost aan het 
langste eind wil trekken. “Er
ger is dat de uitstap ons veel 
geld zal kosten. Tussen 1,5 en 
2,8 miljoen euro”, schat voor
malig schepen Paul Verhae
vert. Inzet vraagt zich ook af 
wie voortaan alle riolerings 
en saneringswerken zal op
volgen bij de gemeente. Tij
dens de vorige legislatuur 
werd steeds gepoogd om een 
subsidiebelofte te bekomen. 
Daarbij vervalt de subsidie 
wanneer de werken niet bin
nen een bepaald tijdsbestek 
zijn uitgevoerd. Door de uit
stap uit de watermaatschap
pij moet extra budget gevon
den worden.  (ego)

ZEMST

Parking gedeeltelijk 
gesloten door werken
Op maandag 22 februari 
startte de bouw van een nieu
we hoogspanningscabine 
voor Eandis aan de Smis
kensweg. Tijdens de werk
zaamheden wordt de linker
kant van de parking volledig 
afgesloten, de rechterkant 
blijft beschikbaar. Mogelijk 
zal het verkeer ook af en toe 
hinder ondervinden, zoals bij 
de leveringen voor de werf. 
De werkzaamheden zullen 
ongeveer twee maanden in 
beslag nemen. Daarna wor
den nieuwe kabels aange
bracht en aangesloten op de 
nieuwe cabine. De planning 
kan nog wijzigen door weers
omstandigheden en onvoor
ziene gebeurtenissen.  (ddl)

Het project ‘Outings’ is het
geesteskind van Julien de Ca
sabianca die zo een brug slaat 
tussen de klassieke schone 
kunsten en hedendaagse ‘street
art’. De Franse kunstenaar fo
tografeert personages van 
schilderijen in musea, drukt ze 
af op posterformaat en plakt ze 
op muren in de stad. Zo waren 
er al ‘Outings’ in steden als 
New York, Jeruzalem, Moskou 
en Parijs.

Het Museum van Elsene is
het eerste Belgische cultuur
huis dat zijn collectie via ‘Ou
tings’ op straat in de kijker 
plaatst. Julien de Casabianca 
werkte daarvoor samen met de 
jongeren van de Elsense jeugd
werking en de senioren van 

OCMWrusthuizen Les Heu
res Douces en Van Aa.

“We zijn samen door het mu
seum gewandeld en hebben 
vijfentwintig personages geko
zen”, zegt de kunstenaar. “Ik 
vijf, de jongeren tien en de ou
deren ook tien. Er was geen 
richtlijn. Iedereen mocht de 
personages kiezen, die hij of zij 
uit het schilderij wou bevrij

den. De keuze van de jongeren 
heeft me wel verrast. Ze had
den vaak een voorkeur voor 
poëtische en gevoelige werken. 
Dat is niet bepaald iets waar
mee je scoort op de speelplaats.
De 103jarige Raymond heeft 
gekozen voor een afbeelding 
van een jonge schilder. Jaren 
geleden, toen hij nog goed kon 
zien, heeft Raymond zelf ook 
geschilderd.”

Vooral bezig met voetbal

Mensen in contact brengen
met kunst, daar gaat het om in 
het werk van de Casabianca. 
En dan in de eerste plaats de 
mensen die zelden of nooit een 
museum bezoeken.

“We staan er amper bij stil,
maar het museum en de kunst
werken zijn van iedereen. Ze 
behoren ons toe. Een veertien
jarige die zich vooral bezig
houdt met voetbal, weet dat 
niet. En dat geldt eigenlijk ook 
voor heel wat andere mensen.”

Parallel met de straatexpo
loopt in het museum van 
5 maart tot 10 april een over
zichtstentoonstelling van de
‘Outings’ van de Casabianca.

“De foto's zijn de definitieve
weerslag van de fresco's in de 
stad, die per definitie slechts
tijdelijk van aard zijn. Ik heb 
een dertigtal foto's opgehangen 

in het museum. Het meest 
trots ben ik op mijn laatste 
twee foto's van de muur die Jo
den en Palestijnen scheidt. Op 
die muur heb ik een afbeelding 
van vechtende mensen aange
bracht, aan beide kanten.”

Tussen 11 en 30 april worden
de fresco’s weer weggehaald 
uit het straatbeeld.

Personages uit schilderijen trekken de stad in

“De kunstwerken zijn van iedereen”
Personages uit de schilde
rijen van het Museum van 
Elsene trekken de stad in. 
Vanaf 5 maart zijn ze te be
wonderen op een twintigtal 
fresco's in een tijdelijk par
cours met ‘street art’.

ELSENE  

W Een straathoek in Elsene, onder handen genomen door Julien de Casabianca.
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JULIEN DE CASABIANCA
 KUNSTENAAR

“De 103-jarige 
Raymond koos voor 
een afbeelding van 
een jonge schilder”

W Een werk van de Casabianca in Rio de Janeiro, Brazilië.
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rekening gehouden in bepaalde 
Brusselse gemeenten. Gezien de 
hoge werkloosheidscijfers in het 
Brussels gewest, is het ongehoord
om de meest kwetsbare groepen 
nog eens extra te belasten. Zich 
kandidaat stellen voor een func
tie is een recht en moet gratis 
zijn. Met dit voorstel willen we 
garanderen dat dit principe ge
respecteerd wordt in alle Brus
selse gemeenten en OCMW’s”, 
verduidelijkt Gnajaj. (blg)

niet evident voor iemand die 
geen inkomen heeft en op zoek is 
naar werk”, vindt Roex.

In de privésector begrijpen zo
wel werkgevers als werknemers 
al langer dat geld vragen om te 
solliciteren niet echt bevorderlijk
is om openstaande vacatures in 
te vullen. Roex en Gnajaj vinden 
dat de openbare diensten dit 
voorbeeld moet volgen. “De over
heid heeft een voorbeeldfunctie, 
maar daarmee wordt helaas geen 

De commissie Binnenlandse Za
ken stemde dinsdag in met 
het voorstel van ordonnantie van 
Elke Roex (SP.A) en Amet Gna
jaj (PS), dat paal en perk stelt aan 
dergelijke praktijken. De tekst 
moet nu nog door het plenaire 
parlement behandeld worden.

Vroeger was het in Brussel ge
bruikelijk om te betalen bij een 
sollicitatie. Nu is dat nog het ge
val bij de OCMW’s van Etterbeek 
en Ukkel. In bepaalde gevallen,
zoals voor lager geschoolde pro
fielen, vragen de gemeenten vijf 

tot vijftien euro per sollicitatie. 

Voor Elke Roex en Amet Gnajaj is
dat een bijzonder problematische
praktijk gezien de hoge werkloos
heidscijfers in Brussel. “Een ge
motiveerde werkzoekende ver
stuurt tot twintig sollicitaties per 
maand. Als iedere werkgever 
daarvoor tien euro vraagt, kom je 
aan 200 euro per maand. Dat is

Gemeenten en OCMW’s 
mogen geen geld meer 
vragen voor sollicitaties

De OCMW’s van Ukkel en 
Etterbeek zullen binnen
kort geen kosten meer kun
nen aanrekenen aan men
sen die bij hen solliciteren.

ELKE ROEX
SP.A

”Een gemotiveerde 
werkzoekende 
verstuurt tot twintig 
sollicitaties per maand”

W Elke Roex wil solliciteren gratis maken bij alle gemeenten en OCMW’s.
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“Het begon met een ‘kerst
mannenloop’ die 5.000 euro
opbracht”, zegt Wilfried De
Koster, gepensioneerd di
recteur van de vrije basis
scholen van Droeshout en
Mazenzele en medebezieler
van de actie. “We maakten
een Facebookpagina aan.
Het bereik daarvan is onge
looflijk. De kersmannenloop
was bedoeld als eenmalige
actie, maar Marianne drong
aan op meer. Let wel: het
geld is niet voor haar. Al is
ze wel testpersoon bij een
universitaire studie in Leu
ven. Om de veertien dagen
hangt ze een hele dag aan
een baxter voor onderzoek.”

Spraakcomputer

Marianne die niet meer
kan spreken, reageert via
haar spraakcomputer: “De
studie is confronterend. In
de VS is er mogelijk een
doorbraak door het gebruik

van kopersulfaat. Er zijn
ook positieve kanten aan die
halfmaandelijkse tests, zo
als mijn contacten met an
dere patiënten. Komt het
mij niet meer ten goede, dan
toch al die mensen die aan
dezelfde ziekte lijden.”

“Het duurde zes maanden
om de diagnose te stellen”,
zucht Mariannes echtgenoot
Gilbert Sacré. Hij stopte
meteen als zelfstandige tim
merman. “Marianne weet
sinds drie jaar aan welke
ziekte ze lijdt: de gevreesde
spierziekte ALS. Na de vast
stelling is de levensver
wachting één tot drie jaar.
Marianne heeft die periode
al overleefd.”

Marianne zelf verliest er de
glimlach niet bij. Ze demon
streert de spraakcomputer
op haar rolstoel, waarmee ze
kan converseren, de tv en
het licht kan aan en uit
doen, op het internet kan
surfen en mails en sms'jes
kan versturen. Haar compu
termuis is een camera. Want

haar handen en benen kan
ze niet meer gebruiken. Ze
moet ook gevoed worden.
Haar kleinkinderen zijn niet
te beroerd om oma te hel
pen. Ze sluit zich niet op.
Voor haar verplaatsingen
gebruikt ze een omgebouw
de auto, waarbij de passa
giersstoel voor het uitstap
pen naar buiten draait.

Haar dochters die les geven
aan de Knipoog in Mazenze
le, coördineren de acties
achter de schermen. “Dit
jaar geven we powerpoint
presentaties in de Duizend
poot, het MAI, 't Luikertje,
De Leertrommel en De Boot.
Het VKO organiseert dit
zelf.”

Ontroerend

Soms is het ontroerend wat
mensen doen. Femke, een
meisje in een rolstoel, kwam
het geld uit haar spaarpot
geven en drie tienjarige jon
gens zongen driekoningen
en brachten de opbrengst
naar Marianne. Op 25 maart
sluiten we de actie af. Als er
daarna nog iets opgezet
wordt, is dat meegenomen.”

Hele reeks acties heeft onverhoopt succes

ALS-patiënte 
Marianne Vermeiren 
verenigt Mazenzele 
tegen haar ziekte
Vorig jaar werd in de vrije 
basisscholen van Droes
hout en Mazenzele geld in
gezameld voor de ALSliga. 
Op verzoek van ALSpati
ente Marianne Vermeiren 
gaven haar dochters Isabel
le en Elke Sacré het project 
meer uitstraling. “Het suc
ces is onverhoopt.”

MAZENZELE 

W Het gezin Sacré en Wilfried De Koster gaan positief om met de spierziekte ALS. 

ERIK GYSELINCK

EG
O

MARIANNE VERMEIREN
 ALS-PATIËNTE

“Komt het mij niet 
meer ten goede, dan 
toch mensen die aan 
dezelfde ziekte lijden”

In samenwerking 
met de vzw Een Hart 
Voor ALS uit Laarne 
organiseert Martine 
Ledens uit Zaven-
tem het driedaagse 
sportevenement 
‘Ortler Mountain 
Challenge’ in Zuid-
Tirol. Ledens verloor 
in 2012 één van 
haar beste vriendin-
nen aan ALS. “Toen 
nam ik me voor een 
evenement te orga-
niseren om centjes 
voor onderzoek bij-
een te rapen”, zegt 
ze. “Eerder toevallig 
kwam ik in contact 
met de vzw Een Hart 
voor ALS uit Laarne. 
Voorzitter Alain Ver-
specht heeft zelf 
ALS in een vergevor-
derd stadium. Maar 
Alains hoofd werkt 
nog op volle toeren 
en dus richtte hij 
enkele jaren gele-
den de vzw Een Hart 

voor ALS op, waar-
voor hij de meeste 
acties zelf opzet van 
aan zijn computer.”
Voor dit jaar bedach-
ten Alain en Martine 
een groot sporteve-
nement: de ‘Ortler 
Mountain Challenge’. 
“Ongelooflijk hoe ie-
mand die niet meer 
kan bewegen, zo’n 
evenement begees-
tert”, zegt Martine. 
“We trekken van 7 
tot 9 juli naar Zuid-
Tirol. Op het pro-
gramma staan twee 

grote uitdagingen 
met de fiets: eerst de 
beklimming van de 
Stelvio op 7 juli, of 
daags nadien die van 
de Gavia en Mortiro-
lo. Op 9 juli zijn de 
‘trailrunners’ aan de 
beurt. Er is die dag 
ook een familiewan-
deling voorzien. We 
hopen op veel deel-
nemers. De inschrij-
vingen zijn open. Gel-
la Vandecaveye en 
Niels Albert zijn me-
ter en peter van het 
evenement.”  (pdx)

ZAVENTEMSE MARTINE LOKT
FIETSERS VOOR ‘ALS’ NAAR ZUID-TIROL
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vonden. Maar wie de brand aan
gestoken heeft, is momenteel nog 
onduidelijk. Het parket onder
zoekt de zaak. Donderdag zit de 
gemeente samen met de verzeke
raar om een schatting te maken 
van de schade. De politie houdt 
alle scholen in Anderlecht mo
menteel extra in de gaten.   (ycs)

beschikt de school opnieuw over 
water en elektriciteit. Voor het 
gas opnieuw aangesloten kan 
worden, moeten alle installaties 
gecontroleerd en getest worden
op veiligheid.

Dat de brand aangestoken werd,
staat intussen vast. Er werden 
verschillende brandhaarden ge

zorgen dat die leerlingen tegen 
dan ook opnieuw les kunnen vol
gen op de site van P14. In nieuwe 
lokalen, als die tegen dan al ge
bouwd zijn. Zo niet, in tijdelijke 
containerklassen.”

Een gespecialiseerde firma
heeft tussen zaterdag en maan
dag het puin geruimd. Inmiddels 

In de nacht van vrijdag op zater
dag stichtte een onbekende brand
op de site van gemeenteschool 
Scherdemael P14 aan de Vrije 
Academielaan in Anderlecht. 
Twee paviljoenen, met daarin vijf
klaslokalen en het bureel van de 
directie van de kleuterafdeling, 
werden vernield. De school blijft 
sowieso de rest van de week ge
sloten, maar de gemeente voor
ziet opvang in de Franstalige bi
bliotheek. Vanaf maandag kun
nen 530 leerlingen opnieuw les 
volgen op de site in de acht pavil

De Vlaamse Gemeen
schapscommissie (VGC) 
stelt een gebouw ter be
schikking waar honderd
twintig leerlingen van de 
uitgebrande Franstalige 
school Scherdemael P14 
les kunnen volgen. joenen die niet beschadigd wer

den door de brand. De overige 
120 leerlingen kunnen les volgen 
in een gebouw van de VGC in de 
omgeving van P14, waar school 
Kasterlinden ooit onderdak vond.

Water en elektriciteit

“We mogen dat gebouw gebrui
ken tot 30 juni,” zegt Fabrice 
Cumps (PS), schepen van Onder
wijs in Anderlecht, die de VGC 
uitdrukkelijk dankt voor de hulp. 
“Volgend schooljaar komt daar 
immers een uitbreiding van 
school COOVI. We zullen ervoor 

FABRICE CUMPS
 SCHEPEN VAN ONDERWIJS

“We mogen het gebouw 
gebruiken tot 30 juni”

W De brandweer kon niet verhinderen dat een deel van de Franstalige school Scherdemael P14 in vlammen opging.
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Vlaamse Gemeenschap helpt 
leerlingen Franstalige school
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SINT-AGATHA-BERCHEM 

Huurders gezocht 
voor fietsboxen
De gemeente SintAgatha
Berchem heeft vijf nieuwe 
fietsboxen geplaatst. Die be
vinden zich op het Koning 
Boudewijnplein en het Oscar 
Ruelensplein, maar ook aan 
de Wilderstraat, de Katteput
straat en de Fik Guidon
straat. Vijftien van de vijfen
twintig beschikbare plaatsen 
voor fietsen werden reeds ge
reserveerd. Voor de andere 
zoekt de gemeente nog huur
ders. Wie een plaatsje voor 
zijn fiets wil, moet aan enke
le voorwaarden voldoen. Re
gelmatig fietsen, is uiteraard 
een must. Maar kandidaat
huurders mogen bijvoorbeeld 
ook geen garage hebben, of 
thuis over een grote ruimte 
beschikken, waar de fiets ge
stald kan worden. Wie op 
minder dan driehonderd me
ter van een box woont, krijgt 
voorrang. De jaarlijkse huur
prijs bedraagt 25 euro, plus 
150 euro waarborg. Het Brus
sels Gewest subsidieert de 
boxen voor 15.000 euro.   (ycs)

OPWIJK

Inzet vindt vertrek 
gemeente uit TMVW 
geen goed idee
Inzet vindt het vertrek van 
de gemeente uit TMVW geen 
goed idee. De uitstap is vol
gens de oppositiepartij terug 
te brengen tot een uit de 
hand gelopen meningsver
schil waarbij de gemeente 
koste wat het kost aan het 
langste eind wil trekken. “Er
ger is dat de uitstap ons veel 
geld zal kosten. Tussen 1,5 en 
2,8 miljoen euro”, schat voor
malig schepen Paul Verhae
vert. Inzet vraagt zich ook af 
wie voortaan alle riolerings 
en saneringswerken zal op
volgen bij de gemeente. Tij
dens de vorige legislatuur 
werd steeds gepoogd om een 
subsidiebelofte te bekomen. 
Daarbij vervalt de subsidie 
wanneer de werken niet bin
nen een bepaald tijdsbestek 
zijn uitgevoerd. Door de uit
stap uit de watermaatschap
pij moet extra budget gevon
den worden.  (ego)

ZEMST

Parking gedeeltelijk 
gesloten door werken
Op maandag 22 februari 
startte de bouw van een nieu
we hoogspanningscabine 
voor Eandis aan de Smis
kensweg. Tijdens de werk
zaamheden wordt de linker
kant van de parking volledig 
afgesloten, de rechterkant 
blijft beschikbaar. Mogelijk 
zal het verkeer ook af en toe 
hinder ondervinden, zoals bij 
de leveringen voor de werf. 
De werkzaamheden zullen 
ongeveer twee maanden in 
beslag nemen. Daarna wor
den nieuwe kabels aange
bracht en aangesloten op de 
nieuwe cabine. De planning 
kan nog wijzigen door weers
omstandigheden en onvoor
ziene gebeurtenissen.  (ddl)

Het project ‘Outings’ is het
geesteskind van Julien de Ca
sabianca die zo een brug slaat 
tussen de klassieke schone 
kunsten en hedendaagse ‘street
art’. De Franse kunstenaar fo
tografeert personages van 
schilderijen in musea, drukt ze 
af op posterformaat en plakt ze 
op muren in de stad. Zo waren 
er al ‘Outings’ in steden als 
New York, Jeruzalem, Moskou 
en Parijs.

Het Museum van Elsene is
het eerste Belgische cultuur
huis dat zijn collectie via ‘Ou
tings’ op straat in de kijker 
plaatst. Julien de Casabianca 
werkte daarvoor samen met de 
jongeren van de Elsense jeugd
werking en de senioren van 

OCMWrusthuizen Les Heu
res Douces en Van Aa.

“We zijn samen door het mu
seum gewandeld en hebben 
vijfentwintig personages geko
zen”, zegt de kunstenaar. “Ik 
vijf, de jongeren tien en de ou
deren ook tien. Er was geen 
richtlijn. Iedereen mocht de 
personages kiezen, die hij of zij 
uit het schilderij wou bevrij

den. De keuze van de jongeren 
heeft me wel verrast. Ze had
den vaak een voorkeur voor 
poëtische en gevoelige werken. 
Dat is niet bepaald iets waar
mee je scoort op de speelplaats.
De 103jarige Raymond heeft 
gekozen voor een afbeelding 
van een jonge schilder. Jaren 
geleden, toen hij nog goed kon 
zien, heeft Raymond zelf ook 
geschilderd.”

Vooral bezig met voetbal

Mensen in contact brengen
met kunst, daar gaat het om in 
het werk van de Casabianca. 
En dan in de eerste plaats de 
mensen die zelden of nooit een 
museum bezoeken.

“We staan er amper bij stil,
maar het museum en de kunst
werken zijn van iedereen. Ze 
behoren ons toe. Een veertien
jarige die zich vooral bezig
houdt met voetbal, weet dat 
niet. En dat geldt eigenlijk ook 
voor heel wat andere mensen.”

Parallel met de straatexpo
loopt in het museum van 
5 maart tot 10 april een over
zichtstentoonstelling van de
‘Outings’ van de Casabianca.

“De foto's zijn de definitieve
weerslag van de fresco's in de 
stad, die per definitie slechts
tijdelijk van aard zijn. Ik heb 
een dertigtal foto's opgehangen 

in het museum. Het meest 
trots ben ik op mijn laatste 
twee foto's van de muur die Jo
den en Palestijnen scheidt. Op 
die muur heb ik een afbeelding 
van vechtende mensen aange
bracht, aan beide kanten.”

Tussen 11 en 30 april worden
de fresco’s weer weggehaald 
uit het straatbeeld.

Personages uit schilderijen trekken de stad in

“De kunstwerken zijn van iedereen”
Personages uit de schilde
rijen van het Museum van 
Elsene trekken de stad in. 
Vanaf 5 maart zijn ze te be
wonderen op een twintigtal 
fresco's in een tijdelijk par
cours met ‘street art’.

ELSENE  

W Een straathoek in Elsene, onder handen genomen door Julien de Casabianca.

YVES COUDRON

©
 J

U
LI

EN
 D

E 
C

A
S

A
B

IA
N

C
A

JULIEN DE CASABIANCA
 KUNSTENAAR

“De 103-jarige 
Raymond koos voor 
een afbeelding van 
een jonge schilder”

W Een werk van de Casabianca in Rio de Janeiro, Brazilië.
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rekening gehouden in bepaalde 
Brusselse gemeenten. Gezien de 
hoge werkloosheidscijfers in het 
Brussels gewest, is het ongehoord
om de meest kwetsbare groepen 
nog eens extra te belasten. Zich 
kandidaat stellen voor een func
tie is een recht en moet gratis 
zijn. Met dit voorstel willen we 
garanderen dat dit principe ge
respecteerd wordt in alle Brus
selse gemeenten en OCMW’s”, 
verduidelijkt Gnajaj. (blg)

niet evident voor iemand die 
geen inkomen heeft en op zoek is 
naar werk”, vindt Roex.

In de privésector begrijpen zo
wel werkgevers als werknemers 
al langer dat geld vragen om te 
solliciteren niet echt bevorderlijk
is om openstaande vacatures in 
te vullen. Roex en Gnajaj vinden 
dat de openbare diensten dit 
voorbeeld moet volgen. “De over
heid heeft een voorbeeldfunctie, 
maar daarmee wordt helaas geen 

De commissie Binnenlandse Za
ken stemde dinsdag in met 
het voorstel van ordonnantie van 
Elke Roex (SP.A) en Amet Gna
jaj (PS), dat paal en perk stelt aan 
dergelijke praktijken. De tekst 
moet nu nog door het plenaire 
parlement behandeld worden.

Vroeger was het in Brussel ge
bruikelijk om te betalen bij een 
sollicitatie. Nu is dat nog het ge
val bij de OCMW’s van Etterbeek 
en Ukkel. In bepaalde gevallen,
zoals voor lager geschoolde pro
fielen, vragen de gemeenten vijf 

tot vijftien euro per sollicitatie. 

Voor Elke Roex en Amet Gnajaj is
dat een bijzonder problematische
praktijk gezien de hoge werkloos
heidscijfers in Brussel. “Een ge
motiveerde werkzoekende ver
stuurt tot twintig sollicitaties per 
maand. Als iedere werkgever 
daarvoor tien euro vraagt, kom je 
aan 200 euro per maand. Dat is

Gemeenten en OCMW’s 
mogen geen geld meer 
vragen voor sollicitaties

De OCMW’s van Ukkel en 
Etterbeek zullen binnen
kort geen kosten meer kun
nen aanrekenen aan men
sen die bij hen solliciteren.

ELKE ROEX
SP.A

”Een gemotiveerde 
werkzoekende 
verstuurt tot twintig 
sollicitaties per maand”

W Elke Roex wil solliciteren gratis maken bij alle gemeenten en OCMW’s.
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“Het begon met een ‘kerst
mannenloop’ die 5.000 euro
opbracht”, zegt Wilfried De
Koster, gepensioneerd di
recteur van de vrije basis
scholen van Droeshout en
Mazenzele en medebezieler
van de actie. “We maakten
een Facebookpagina aan.
Het bereik daarvan is onge
looflijk. De kersmannenloop
was bedoeld als eenmalige
actie, maar Marianne drong
aan op meer. Let wel: het
geld is niet voor haar. Al is
ze wel testpersoon bij een
universitaire studie in Leu
ven. Om de veertien dagen
hangt ze een hele dag aan
een baxter voor onderzoek.”

Spraakcomputer

Marianne die niet meer
kan spreken, reageert via
haar spraakcomputer: “De
studie is confronterend. In
de VS is er mogelijk een
doorbraak door het gebruik

van kopersulfaat. Er zijn
ook positieve kanten aan die
halfmaandelijkse tests, zo
als mijn contacten met an
dere patiënten. Komt het
mij niet meer ten goede, dan
toch al die mensen die aan
dezelfde ziekte lijden.”

“Het duurde zes maanden
om de diagnose te stellen”,
zucht Mariannes echtgenoot
Gilbert Sacré. Hij stopte
meteen als zelfstandige tim
merman. “Marianne weet
sinds drie jaar aan welke
ziekte ze lijdt: de gevreesde
spierziekte ALS. Na de vast
stelling is de levensver
wachting één tot drie jaar.
Marianne heeft die periode
al overleefd.”

Marianne zelf verliest er de
glimlach niet bij. Ze demon
streert de spraakcomputer
op haar rolstoel, waarmee ze
kan converseren, de tv en
het licht kan aan en uit
doen, op het internet kan
surfen en mails en sms'jes
kan versturen. Haar compu
termuis is een camera. Want

haar handen en benen kan
ze niet meer gebruiken. Ze
moet ook gevoed worden.
Haar kleinkinderen zijn niet
te beroerd om oma te hel
pen. Ze sluit zich niet op.
Voor haar verplaatsingen
gebruikt ze een omgebouw
de auto, waarbij de passa
giersstoel voor het uitstap
pen naar buiten draait.

Haar dochters die les geven
aan de Knipoog in Mazenze
le, coördineren de acties
achter de schermen. “Dit
jaar geven we powerpoint
presentaties in de Duizend
poot, het MAI, 't Luikertje,
De Leertrommel en De Boot.
Het VKO organiseert dit
zelf.”

Ontroerend

Soms is het ontroerend wat
mensen doen. Femke, een
meisje in een rolstoel, kwam
het geld uit haar spaarpot
geven en drie tienjarige jon
gens zongen driekoningen
en brachten de opbrengst
naar Marianne. Op 25 maart
sluiten we de actie af. Als er
daarna nog iets opgezet
wordt, is dat meegenomen.”

Hele reeks acties heeft onverhoopt succes

ALS-patiënte 
Marianne Vermeiren 
verenigt Mazenzele 
tegen haar ziekte
Vorig jaar werd in de vrije 
basisscholen van Droes
hout en Mazenzele geld in
gezameld voor de ALSliga. 
Op verzoek van ALSpati
ente Marianne Vermeiren 
gaven haar dochters Isabel
le en Elke Sacré het project 
meer uitstraling. “Het suc
ces is onverhoopt.”

MAZENZELE 

W Het gezin Sacré en Wilfried De Koster gaan positief om met de spierziekte ALS. 

ERIK GYSELINCK

EG
O

MARIANNE VERMEIREN
 ALS-PATIËNTE

“Komt het mij niet 
meer ten goede, dan 
toch mensen die aan 
dezelfde ziekte lijden”

In samenwerking 
met de vzw Een Hart 
Voor ALS uit Laarne 
organiseert Martine 
Ledens uit Zaven-
tem het driedaagse 
sportevenement 
‘Ortler Mountain 
Challenge’ in Zuid-
Tirol. Ledens verloor 
in 2012 één van 
haar beste vriendin-
nen aan ALS. “Toen 
nam ik me voor een 
evenement te orga-
niseren om centjes 
voor onderzoek bij-
een te rapen”, zegt 
ze. “Eerder toevallig 
kwam ik in contact 
met de vzw Een Hart 
voor ALS uit Laarne. 
Voorzitter Alain Ver-
specht heeft zelf 
ALS in een vergevor-
derd stadium. Maar 
Alains hoofd werkt 
nog op volle toeren 
en dus richtte hij 
enkele jaren gele-
den de vzw Een Hart 

voor ALS op, waar-
voor hij de meeste 
acties zelf opzet van 
aan zijn computer.”
Voor dit jaar bedach-
ten Alain en Martine 
een groot sporteve-
nement: de ‘Ortler 
Mountain Challenge’. 
“Ongelooflijk hoe ie-
mand die niet meer 
kan bewegen, zo’n 
evenement begees-
tert”, zegt Martine. 
“We trekken van 7 
tot 9 juli naar Zuid-
Tirol. Op het pro-
gramma staan twee 

grote uitdagingen 
met de fiets: eerst de 
beklimming van de 
Stelvio op 7 juli, of 
daags nadien die van 
de Gavia en Mortiro-
lo. Op 9 juli zijn de 
‘trailrunners’ aan de 
beurt. Er is die dag 
ook een familiewan-
deling voorzien. We 
hopen op veel deel-
nemers. De inschrij-
vingen zijn open. Gel-
la Vandecaveye en 
Niels Albert zijn me-
ter en peter van het 
evenement.”  (pdx)

ZAVENTEMSE MARTINE LOKT
FIETSERS VOOR ‘ALS’ NAAR ZUID-TIROL
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vonden. Maar wie de brand aan
gestoken heeft, is momenteel nog 
onduidelijk. Het parket onder
zoekt de zaak. Donderdag zit de 
gemeente samen met de verzeke
raar om een schatting te maken 
van de schade. De politie houdt 
alle scholen in Anderlecht mo
menteel extra in de gaten.   (ycs)

beschikt de school opnieuw over 
water en elektriciteit. Voor het 
gas opnieuw aangesloten kan 
worden, moeten alle installaties 
gecontroleerd en getest worden
op veiligheid.

Dat de brand aangestoken werd,
staat intussen vast. Er werden 
verschillende brandhaarden ge

zorgen dat die leerlingen tegen 
dan ook opnieuw les kunnen vol
gen op de site van P14. In nieuwe 
lokalen, als die tegen dan al ge
bouwd zijn. Zo niet, in tijdelijke 
containerklassen.”

Een gespecialiseerde firma
heeft tussen zaterdag en maan
dag het puin geruimd. Inmiddels 

In de nacht van vrijdag op zater
dag stichtte een onbekende brand
op de site van gemeenteschool 
Scherdemael P14 aan de Vrije 
Academielaan in Anderlecht. 
Twee paviljoenen, met daarin vijf
klaslokalen en het bureel van de 
directie van de kleuterafdeling, 
werden vernield. De school blijft 
sowieso de rest van de week ge
sloten, maar de gemeente voor
ziet opvang in de Franstalige bi
bliotheek. Vanaf maandag kun
nen 530 leerlingen opnieuw les 
volgen op de site in de acht pavil

De Vlaamse Gemeen
schapscommissie (VGC) 
stelt een gebouw ter be
schikking waar honderd
twintig leerlingen van de 
uitgebrande Franstalige 
school Scherdemael P14 
les kunnen volgen. joenen die niet beschadigd wer

den door de brand. De overige 
120 leerlingen kunnen les volgen 
in een gebouw van de VGC in de 
omgeving van P14, waar school 
Kasterlinden ooit onderdak vond.

Water en elektriciteit

“We mogen dat gebouw gebrui
ken tot 30 juni,” zegt Fabrice 
Cumps (PS), schepen van Onder
wijs in Anderlecht, die de VGC 
uitdrukkelijk dankt voor de hulp. 
“Volgend schooljaar komt daar 
immers een uitbreiding van 
school COOVI. We zullen ervoor 

FABRICE CUMPS
 SCHEPEN VAN ONDERWIJS

“We mogen het gebouw 
gebruiken tot 30 juni”

W De brandweer kon niet verhinderen dat een deel van de Franstalige school Scherdemael P14 in vlammen opging.
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SINT-AGATHA-BERCHEM 

Huurders gezocht 
voor fietsboxen
De gemeente SintAgatha
Berchem heeft vijf nieuwe 
fietsboxen geplaatst. Die be
vinden zich op het Koning 
Boudewijnplein en het Oscar 
Ruelensplein, maar ook aan 
de Wilderstraat, de Katteput
straat en de Fik Guidon
straat. Vijftien van de vijfen
twintig beschikbare plaatsen 
voor fietsen werden reeds ge
reserveerd. Voor de andere 
zoekt de gemeente nog huur
ders. Wie een plaatsje voor 
zijn fiets wil, moet aan enke
le voorwaarden voldoen. Re
gelmatig fietsen, is uiteraard 
een must. Maar kandidaat
huurders mogen bijvoorbeeld 
ook geen garage hebben, of 
thuis over een grote ruimte 
beschikken, waar de fiets ge
stald kan worden. Wie op 
minder dan driehonderd me
ter van een box woont, krijgt 
voorrang. De jaarlijkse huur
prijs bedraagt 25 euro, plus 
150 euro waarborg. Het Brus
sels Gewest subsidieert de 
boxen voor 15.000 euro.   (ycs)

OPWIJK

Inzet vindt vertrek 
gemeente uit TMVW 
geen goed idee
Inzet vindt het vertrek van 
de gemeente uit TMVW geen 
goed idee. De uitstap is vol
gens de oppositiepartij terug 
te brengen tot een uit de 
hand gelopen meningsver
schil waarbij de gemeente 
koste wat het kost aan het 
langste eind wil trekken. “Er
ger is dat de uitstap ons veel 
geld zal kosten. Tussen 1,5 en 
2,8 miljoen euro”, schat voor
malig schepen Paul Verhae
vert. Inzet vraagt zich ook af 
wie voortaan alle riolerings 
en saneringswerken zal op
volgen bij de gemeente. Tij
dens de vorige legislatuur 
werd steeds gepoogd om een 
subsidiebelofte te bekomen. 
Daarbij vervalt de subsidie 
wanneer de werken niet bin
nen een bepaald tijdsbestek 
zijn uitgevoerd. Door de uit
stap uit de watermaatschap
pij moet extra budget gevon
den worden.  (ego)

ZEMST

Parking gedeeltelijk 
gesloten door werken
Op maandag 22 februari 
startte de bouw van een nieu
we hoogspanningscabine 
voor Eandis aan de Smis
kensweg. Tijdens de werk
zaamheden wordt de linker
kant van de parking volledig 
afgesloten, de rechterkant 
blijft beschikbaar. Mogelijk 
zal het verkeer ook af en toe 
hinder ondervinden, zoals bij 
de leveringen voor de werf. 
De werkzaamheden zullen 
ongeveer twee maanden in 
beslag nemen. Daarna wor
den nieuwe kabels aange
bracht en aangesloten op de 
nieuwe cabine. De planning 
kan nog wijzigen door weers
omstandigheden en onvoor
ziene gebeurtenissen.  (ddl)

Het project ‘Outings’ is het
geesteskind van Julien de Ca
sabianca die zo een brug slaat 
tussen de klassieke schone 
kunsten en hedendaagse ‘street
art’. De Franse kunstenaar fo
tografeert personages van 
schilderijen in musea, drukt ze 
af op posterformaat en plakt ze 
op muren in de stad. Zo waren 
er al ‘Outings’ in steden als 
New York, Jeruzalem, Moskou 
en Parijs.

Het Museum van Elsene is
het eerste Belgische cultuur
huis dat zijn collectie via ‘Ou
tings’ op straat in de kijker 
plaatst. Julien de Casabianca 
werkte daarvoor samen met de 
jongeren van de Elsense jeugd
werking en de senioren van 

OCMWrusthuizen Les Heu
res Douces en Van Aa.

“We zijn samen door het mu
seum gewandeld en hebben 
vijfentwintig personages geko
zen”, zegt de kunstenaar. “Ik 
vijf, de jongeren tien en de ou
deren ook tien. Er was geen 
richtlijn. Iedereen mocht de 
personages kiezen, die hij of zij 
uit het schilderij wou bevrij

den. De keuze van de jongeren 
heeft me wel verrast. Ze had
den vaak een voorkeur voor 
poëtische en gevoelige werken. 
Dat is niet bepaald iets waar
mee je scoort op de speelplaats.
De 103jarige Raymond heeft 
gekozen voor een afbeelding 
van een jonge schilder. Jaren 
geleden, toen hij nog goed kon 
zien, heeft Raymond zelf ook 
geschilderd.”

Vooral bezig met voetbal

Mensen in contact brengen
met kunst, daar gaat het om in 
het werk van de Casabianca. 
En dan in de eerste plaats de 
mensen die zelden of nooit een 
museum bezoeken.

“We staan er amper bij stil,
maar het museum en de kunst
werken zijn van iedereen. Ze 
behoren ons toe. Een veertien
jarige die zich vooral bezig
houdt met voetbal, weet dat 
niet. En dat geldt eigenlijk ook 
voor heel wat andere mensen.”

Parallel met de straatexpo
loopt in het museum van 
5 maart tot 10 april een over
zichtstentoonstelling van de
‘Outings’ van de Casabianca.

“De foto's zijn de definitieve
weerslag van de fresco's in de 
stad, die per definitie slechts
tijdelijk van aard zijn. Ik heb 
een dertigtal foto's opgehangen 

in het museum. Het meest 
trots ben ik op mijn laatste 
twee foto's van de muur die Jo
den en Palestijnen scheidt. Op 
die muur heb ik een afbeelding 
van vechtende mensen aange
bracht, aan beide kanten.”

Tussen 11 en 30 april worden
de fresco’s weer weggehaald 
uit het straatbeeld.

Personages uit schilderijen trekken de stad in

“De kunstwerken zijn van iedereen”
Personages uit de schilde
rijen van het Museum van 
Elsene trekken de stad in. 
Vanaf 5 maart zijn ze te be
wonderen op een twintigtal 
fresco's in een tijdelijk par
cours met ‘street art’.

ELSENE  

W Een straathoek in Elsene, onder handen genomen door Julien de Casabianca.

YVES COUDRON
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JULIEN DE CASABIANCA
 KUNSTENAAR

“De 103-jarige 
Raymond koos voor 
een afbeelding van 
een jonge schilder”

W Een werk van de Casabianca in Rio de Janeiro, Brazilië.
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rekening gehouden in bepaalde 
Brusselse gemeenten. Gezien de 
hoge werkloosheidscijfers in het 
Brussels gewest, is het ongehoord
om de meest kwetsbare groepen 
nog eens extra te belasten. Zich 
kandidaat stellen voor een func
tie is een recht en moet gratis 
zijn. Met dit voorstel willen we 
garanderen dat dit principe ge
respecteerd wordt in alle Brus
selse gemeenten en OCMW’s”, 
verduidelijkt Gnajaj. (blg)

niet evident voor iemand die 
geen inkomen heeft en op zoek is 
naar werk”, vindt Roex.

In de privésector begrijpen zo
wel werkgevers als werknemers 
al langer dat geld vragen om te 
solliciteren niet echt bevorderlijk
is om openstaande vacatures in 
te vullen. Roex en Gnajaj vinden 
dat de openbare diensten dit 
voorbeeld moet volgen. “De over
heid heeft een voorbeeldfunctie, 
maar daarmee wordt helaas geen 

De commissie Binnenlandse Za
ken stemde dinsdag in met 
het voorstel van ordonnantie van 
Elke Roex (SP.A) en Amet Gna
jaj (PS), dat paal en perk stelt aan 
dergelijke praktijken. De tekst 
moet nu nog door het plenaire 
parlement behandeld worden.

Vroeger was het in Brussel ge
bruikelijk om te betalen bij een 
sollicitatie. Nu is dat nog het ge
val bij de OCMW’s van Etterbeek 
en Ukkel. In bepaalde gevallen,
zoals voor lager geschoolde pro
fielen, vragen de gemeenten vijf 

tot vijftien euro per sollicitatie. 

Voor Elke Roex en Amet Gnajaj is
dat een bijzonder problematische
praktijk gezien de hoge werkloos
heidscijfers in Brussel. “Een ge
motiveerde werkzoekende ver
stuurt tot twintig sollicitaties per 
maand. Als iedere werkgever 
daarvoor tien euro vraagt, kom je 
aan 200 euro per maand. Dat is

Gemeenten en OCMW’s 
mogen geen geld meer 
vragen voor sollicitaties

De OCMW’s van Ukkel en 
Etterbeek zullen binnen
kort geen kosten meer kun
nen aanrekenen aan men
sen die bij hen solliciteren.

ELKE ROEX
SP.A

”Een gemotiveerde 
werkzoekende 
verstuurt tot twintig 
sollicitaties per maand”

W Elke Roex wil solliciteren gratis maken bij alle gemeenten en OCMW’s.
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“Het begon met een ‘kerst
mannenloop’ die 5.000 euro
opbracht”, zegt Wilfried De
Koster, gepensioneerd di
recteur van de vrije basis
scholen van Droeshout en
Mazenzele en medebezieler
van de actie. “We maakten
een Facebookpagina aan.
Het bereik daarvan is onge
looflijk. De kersmannenloop
was bedoeld als eenmalige
actie, maar Marianne drong
aan op meer. Let wel: het
geld is niet voor haar. Al is
ze wel testpersoon bij een
universitaire studie in Leu
ven. Om de veertien dagen
hangt ze een hele dag aan
een baxter voor onderzoek.”

Spraakcomputer

Marianne die niet meer
kan spreken, reageert via
haar spraakcomputer: “De
studie is confronterend. In
de VS is er mogelijk een
doorbraak door het gebruik

van kopersulfaat. Er zijn
ook positieve kanten aan die
halfmaandelijkse tests, zo
als mijn contacten met an
dere patiënten. Komt het
mij niet meer ten goede, dan
toch al die mensen die aan
dezelfde ziekte lijden.”

“Het duurde zes maanden
om de diagnose te stellen”,
zucht Mariannes echtgenoot
Gilbert Sacré. Hij stopte
meteen als zelfstandige tim
merman. “Marianne weet
sinds drie jaar aan welke
ziekte ze lijdt: de gevreesde
spierziekte ALS. Na de vast
stelling is de levensver
wachting één tot drie jaar.
Marianne heeft die periode
al overleefd.”

Marianne zelf verliest er de
glimlach niet bij. Ze demon
streert de spraakcomputer
op haar rolstoel, waarmee ze
kan converseren, de tv en
het licht kan aan en uit
doen, op het internet kan
surfen en mails en sms'jes
kan versturen. Haar compu
termuis is een camera. Want

haar handen en benen kan
ze niet meer gebruiken. Ze
moet ook gevoed worden.
Haar kleinkinderen zijn niet
te beroerd om oma te hel
pen. Ze sluit zich niet op.
Voor haar verplaatsingen
gebruikt ze een omgebouw
de auto, waarbij de passa
giersstoel voor het uitstap
pen naar buiten draait.

Haar dochters die les geven
aan de Knipoog in Mazenze
le, coördineren de acties
achter de schermen. “Dit
jaar geven we powerpoint
presentaties in de Duizend
poot, het MAI, 't Luikertje,
De Leertrommel en De Boot.
Het VKO organiseert dit
zelf.”

Ontroerend

Soms is het ontroerend wat
mensen doen. Femke, een
meisje in een rolstoel, kwam
het geld uit haar spaarpot
geven en drie tienjarige jon
gens zongen driekoningen
en brachten de opbrengst
naar Marianne. Op 25 maart
sluiten we de actie af. Als er
daarna nog iets opgezet
wordt, is dat meegenomen.”

Hele reeks acties heeft onverhoopt succes

ALS-patiënte 
Marianne Vermeiren 
verenigt Mazenzele 
tegen haar ziekte
Vorig jaar werd in de vrije 
basisscholen van Droes
hout en Mazenzele geld in
gezameld voor de ALSliga. 
Op verzoek van ALSpati
ente Marianne Vermeiren 
gaven haar dochters Isabel
le en Elke Sacré het project 
meer uitstraling. “Het suc
ces is onverhoopt.”

MAZENZELE 

W Het gezin Sacré en Wilfried De Koster gaan positief om met de spierziekte ALS. 

ERIK GYSELINCK
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MARIANNE VERMEIREN
 ALS-PATIËNTE

“Komt het mij niet 
meer ten goede, dan 
toch mensen die aan 
dezelfde ziekte lijden”

In samenwerking 
met de vzw Een Hart 
Voor ALS uit Laarne 
organiseert Martine 
Ledens uit Zaven-
tem het driedaagse 
sportevenement 
‘Ortler Mountain 
Challenge’ in Zuid-
Tirol. Ledens verloor 
in 2012 één van 
haar beste vriendin-
nen aan ALS. “Toen 
nam ik me voor een 
evenement te orga-
niseren om centjes 
voor onderzoek bij-
een te rapen”, zegt 
ze. “Eerder toevallig 
kwam ik in contact 
met de vzw Een Hart 
voor ALS uit Laarne. 
Voorzitter Alain Ver-
specht heeft zelf 
ALS in een vergevor-
derd stadium. Maar 
Alains hoofd werkt 
nog op volle toeren 
en dus richtte hij 
enkele jaren gele-
den de vzw Een Hart 

voor ALS op, waar-
voor hij de meeste 
acties zelf opzet van 
aan zijn computer.”
Voor dit jaar bedach-
ten Alain en Martine 
een groot sporteve-
nement: de ‘Ortler 
Mountain Challenge’. 
“Ongelooflijk hoe ie-
mand die niet meer 
kan bewegen, zo’n 
evenement begees-
tert”, zegt Martine. 
“We trekken van 7 
tot 9 juli naar Zuid-
Tirol. Op het pro-
gramma staan twee 

grote uitdagingen 
met de fiets: eerst de 
beklimming van de 
Stelvio op 7 juli, of 
daags nadien die van 
de Gavia en Mortiro-
lo. Op 9 juli zijn de 
‘trailrunners’ aan de 
beurt. Er is die dag 
ook een familiewan-
deling voorzien. We 
hopen op veel deel-
nemers. De inschrij-
vingen zijn open. Gel-
la Vandecaveye en 
Niels Albert zijn me-
ter en peter van het 
evenement.”  (pdx)

ZAVENTEMSE MARTINE LOKT
FIETSERS VOOR ‘ALS’ NAAR ZUID-TIROL

D
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vonden. Maar wie de brand aan
gestoken heeft, is momenteel nog 
onduidelijk. Het parket onder
zoekt de zaak. Donderdag zit de 
gemeente samen met de verzeke
raar om een schatting te maken 
van de schade. De politie houdt 
alle scholen in Anderlecht mo
menteel extra in de gaten.   (ycs)

beschikt de school opnieuw over 
water en elektriciteit. Voor het 
gas opnieuw aangesloten kan 
worden, moeten alle installaties 
gecontroleerd en getest worden
op veiligheid.

Dat de brand aangestoken werd,
staat intussen vast. Er werden 
verschillende brandhaarden ge

zorgen dat die leerlingen tegen 
dan ook opnieuw les kunnen vol
gen op de site van P14. In nieuwe 
lokalen, als die tegen dan al ge
bouwd zijn. Zo niet, in tijdelijke 
containerklassen.”

Een gespecialiseerde firma
heeft tussen zaterdag en maan
dag het puin geruimd. Inmiddels 

In de nacht van vrijdag op zater
dag stichtte een onbekende brand
op de site van gemeenteschool 
Scherdemael P14 aan de Vrije 
Academielaan in Anderlecht. 
Twee paviljoenen, met daarin vijf
klaslokalen en het bureel van de 
directie van de kleuterafdeling, 
werden vernield. De school blijft 
sowieso de rest van de week ge
sloten, maar de gemeente voor
ziet opvang in de Franstalige bi
bliotheek. Vanaf maandag kun
nen 530 leerlingen opnieuw les 
volgen op de site in de acht pavil

De Vlaamse Gemeen
schapscommissie (VGC) 
stelt een gebouw ter be
schikking waar honderd
twintig leerlingen van de 
uitgebrande Franstalige 
school Scherdemael P14 
les kunnen volgen. joenen die niet beschadigd wer

den door de brand. De overige 
120 leerlingen kunnen les volgen 
in een gebouw van de VGC in de 
omgeving van P14, waar school 
Kasterlinden ooit onderdak vond.

Water en elektriciteit

“We mogen dat gebouw gebrui
ken tot 30 juni,” zegt Fabrice 
Cumps (PS), schepen van Onder
wijs in Anderlecht, die de VGC 
uitdrukkelijk dankt voor de hulp. 
“Volgend schooljaar komt daar 
immers een uitbreiding van 
school COOVI. We zullen ervoor 

FABRICE CUMPS
 SCHEPEN VAN ONDERWIJS

“We mogen het gebouw 
gebruiken tot 30 juni”

W De brandweer kon niet verhinderen dat een deel van de Franstalige school Scherdemael P14 in vlammen opging.
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SINT-AGATHA-BERCHEM 

Huurders gezocht 
voor fietsboxen
De gemeente SintAgatha
Berchem heeft vijf nieuwe 
fietsboxen geplaatst. Die be
vinden zich op het Koning 
Boudewijnplein en het Oscar 
Ruelensplein, maar ook aan 
de Wilderstraat, de Katteput
straat en de Fik Guidon
straat. Vijftien van de vijfen
twintig beschikbare plaatsen 
voor fietsen werden reeds ge
reserveerd. Voor de andere 
zoekt de gemeente nog huur
ders. Wie een plaatsje voor 
zijn fiets wil, moet aan enke
le voorwaarden voldoen. Re
gelmatig fietsen, is uiteraard 
een must. Maar kandidaat
huurders mogen bijvoorbeeld 
ook geen garage hebben, of 
thuis over een grote ruimte 
beschikken, waar de fiets ge
stald kan worden. Wie op 
minder dan driehonderd me
ter van een box woont, krijgt 
voorrang. De jaarlijkse huur
prijs bedraagt 25 euro, plus 
150 euro waarborg. Het Brus
sels Gewest subsidieert de 
boxen voor 15.000 euro.   (ycs)

OPWIJK

Inzet vindt vertrek 
gemeente uit TMVW 
geen goed idee
Inzet vindt het vertrek van 
de gemeente uit TMVW geen 
goed idee. De uitstap is vol
gens de oppositiepartij terug 
te brengen tot een uit de 
hand gelopen meningsver
schil waarbij de gemeente 
koste wat het kost aan het 
langste eind wil trekken. “Er
ger is dat de uitstap ons veel 
geld zal kosten. Tussen 1,5 en 
2,8 miljoen euro”, schat voor
malig schepen Paul Verhae
vert. Inzet vraagt zich ook af 
wie voortaan alle riolerings 
en saneringswerken zal op
volgen bij de gemeente. Tij
dens de vorige legislatuur 
werd steeds gepoogd om een 
subsidiebelofte te bekomen. 
Daarbij vervalt de subsidie 
wanneer de werken niet bin
nen een bepaald tijdsbestek 
zijn uitgevoerd. Door de uit
stap uit de watermaatschap
pij moet extra budget gevon
den worden.  (ego)

ZEMST

Parking gedeeltelijk 
gesloten door werken
Op maandag 22 februari 
startte de bouw van een nieu
we hoogspanningscabine 
voor Eandis aan de Smis
kensweg. Tijdens de werk
zaamheden wordt de linker
kant van de parking volledig 
afgesloten, de rechterkant 
blijft beschikbaar. Mogelijk 
zal het verkeer ook af en toe 
hinder ondervinden, zoals bij 
de leveringen voor de werf. 
De werkzaamheden zullen 
ongeveer twee maanden in 
beslag nemen. Daarna wor
den nieuwe kabels aange
bracht en aangesloten op de 
nieuwe cabine. De planning 
kan nog wijzigen door weers
omstandigheden en onvoor
ziene gebeurtenissen.  (ddl)

Het project ‘Outings’ is het
geesteskind van Julien de Ca
sabianca die zo een brug slaat 
tussen de klassieke schone 
kunsten en hedendaagse ‘street
art’. De Franse kunstenaar fo
tografeert personages van 
schilderijen in musea, drukt ze 
af op posterformaat en plakt ze 
op muren in de stad. Zo waren 
er al ‘Outings’ in steden als 
New York, Jeruzalem, Moskou 
en Parijs.

Het Museum van Elsene is
het eerste Belgische cultuur
huis dat zijn collectie via ‘Ou
tings’ op straat in de kijker 
plaatst. Julien de Casabianca 
werkte daarvoor samen met de 
jongeren van de Elsense jeugd
werking en de senioren van 

OCMWrusthuizen Les Heu
res Douces en Van Aa.

“We zijn samen door het mu
seum gewandeld en hebben 
vijfentwintig personages geko
zen”, zegt de kunstenaar. “Ik 
vijf, de jongeren tien en de ou
deren ook tien. Er was geen 
richtlijn. Iedereen mocht de 
personages kiezen, die hij of zij 
uit het schilderij wou bevrij

den. De keuze van de jongeren 
heeft me wel verrast. Ze had
den vaak een voorkeur voor 
poëtische en gevoelige werken. 
Dat is niet bepaald iets waar
mee je scoort op de speelplaats.
De 103jarige Raymond heeft 
gekozen voor een afbeelding 
van een jonge schilder. Jaren 
geleden, toen hij nog goed kon 
zien, heeft Raymond zelf ook 
geschilderd.”

Vooral bezig met voetbal

Mensen in contact brengen
met kunst, daar gaat het om in 
het werk van de Casabianca. 
En dan in de eerste plaats de 
mensen die zelden of nooit een 
museum bezoeken.

“We staan er amper bij stil,
maar het museum en de kunst
werken zijn van iedereen. Ze 
behoren ons toe. Een veertien
jarige die zich vooral bezig
houdt met voetbal, weet dat 
niet. En dat geldt eigenlijk ook 
voor heel wat andere mensen.”

Parallel met de straatexpo
loopt in het museum van 
5 maart tot 10 april een over
zichtstentoonstelling van de
‘Outings’ van de Casabianca.

“De foto's zijn de definitieve
weerslag van de fresco's in de 
stad, die per definitie slechts
tijdelijk van aard zijn. Ik heb 
een dertigtal foto's opgehangen 

in het museum. Het meest 
trots ben ik op mijn laatste 
twee foto's van de muur die Jo
den en Palestijnen scheidt. Op 
die muur heb ik een afbeelding 
van vechtende mensen aange
bracht, aan beide kanten.”

Tussen 11 en 30 april worden
de fresco’s weer weggehaald 
uit het straatbeeld.

Personages uit schilderijen trekken de stad in

“De kunstwerken zijn van iedereen”
Personages uit de schilde
rijen van het Museum van 
Elsene trekken de stad in. 
Vanaf 5 maart zijn ze te be
wonderen op een twintigtal 
fresco's in een tijdelijk par
cours met ‘street art’.

ELSENE  

W Een straathoek in Elsene, onder handen genomen door Julien de Casabianca.

YVES COUDRON
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JULIEN DE CASABIANCA
 KUNSTENAAR

“De 103-jarige 
Raymond koos voor 
een afbeelding van 
een jonge schilder”

W Een werk van de Casabianca in Rio de Janeiro, Brazilië.
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rekening gehouden in bepaalde 
Brusselse gemeenten. Gezien de 
hoge werkloosheidscijfers in het 
Brussels gewest, is het ongehoord
om de meest kwetsbare groepen 
nog eens extra te belasten. Zich 
kandidaat stellen voor een func
tie is een recht en moet gratis 
zijn. Met dit voorstel willen we 
garanderen dat dit principe ge
respecteerd wordt in alle Brus
selse gemeenten en OCMW’s”, 
verduidelijkt Gnajaj. (blg)

niet evident voor iemand die 
geen inkomen heeft en op zoek is 
naar werk”, vindt Roex.

In de privésector begrijpen zo
wel werkgevers als werknemers 
al langer dat geld vragen om te 
solliciteren niet echt bevorderlijk
is om openstaande vacatures in 
te vullen. Roex en Gnajaj vinden 
dat de openbare diensten dit 
voorbeeld moet volgen. “De over
heid heeft een voorbeeldfunctie, 
maar daarmee wordt helaas geen 

De commissie Binnenlandse Za
ken stemde dinsdag in met 
het voorstel van ordonnantie van 
Elke Roex (SP.A) en Amet Gna
jaj (PS), dat paal en perk stelt aan 
dergelijke praktijken. De tekst 
moet nu nog door het plenaire 
parlement behandeld worden.

Vroeger was het in Brussel ge
bruikelijk om te betalen bij een 
sollicitatie. Nu is dat nog het ge
val bij de OCMW’s van Etterbeek 
en Ukkel. In bepaalde gevallen,
zoals voor lager geschoolde pro
fielen, vragen de gemeenten vijf 

tot vijftien euro per sollicitatie. 

Voor Elke Roex en Amet Gnajaj is
dat een bijzonder problematische
praktijk gezien de hoge werkloos
heidscijfers in Brussel. “Een ge
motiveerde werkzoekende ver
stuurt tot twintig sollicitaties per 
maand. Als iedere werkgever 
daarvoor tien euro vraagt, kom je 
aan 200 euro per maand. Dat is

Gemeenten en OCMW’s 
mogen geen geld meer 
vragen voor sollicitaties

De OCMW’s van Ukkel en 
Etterbeek zullen binnen
kort geen kosten meer kun
nen aanrekenen aan men
sen die bij hen solliciteren.

ELKE ROEX
SP.A

”Een gemotiveerde 
werkzoekende 
verstuurt tot twintig 
sollicitaties per maand”

W Elke Roex wil solliciteren gratis maken bij alle gemeenten en OCMW’s.
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“Het begon met een ‘kerst
mannenloop’ die 5.000 euro
opbracht”, zegt Wilfried De
Koster, gepensioneerd di
recteur van de vrije basis
scholen van Droeshout en
Mazenzele en medebezieler
van de actie. “We maakten
een Facebookpagina aan.
Het bereik daarvan is onge
looflijk. De kersmannenloop
was bedoeld als eenmalige
actie, maar Marianne drong
aan op meer. Let wel: het
geld is niet voor haar. Al is
ze wel testpersoon bij een
universitaire studie in Leu
ven. Om de veertien dagen
hangt ze een hele dag aan
een baxter voor onderzoek.”

Spraakcomputer

Marianne die niet meer
kan spreken, reageert via
haar spraakcomputer: “De
studie is confronterend. In
de VS is er mogelijk een
doorbraak door het gebruik

van kopersulfaat. Er zijn
ook positieve kanten aan die
halfmaandelijkse tests, zo
als mijn contacten met an
dere patiënten. Komt het
mij niet meer ten goede, dan
toch al die mensen die aan
dezelfde ziekte lijden.”

“Het duurde zes maanden
om de diagnose te stellen”,
zucht Mariannes echtgenoot
Gilbert Sacré. Hij stopte
meteen als zelfstandige tim
merman. “Marianne weet
sinds drie jaar aan welke
ziekte ze lijdt: de gevreesde
spierziekte ALS. Na de vast
stelling is de levensver
wachting één tot drie jaar.
Marianne heeft die periode
al overleefd.”

Marianne zelf verliest er de
glimlach niet bij. Ze demon
streert de spraakcomputer
op haar rolstoel, waarmee ze
kan converseren, de tv en
het licht kan aan en uit
doen, op het internet kan
surfen en mails en sms'jes
kan versturen. Haar compu
termuis is een camera. Want

haar handen en benen kan
ze niet meer gebruiken. Ze
moet ook gevoed worden.
Haar kleinkinderen zijn niet
te beroerd om oma te hel
pen. Ze sluit zich niet op.
Voor haar verplaatsingen
gebruikt ze een omgebouw
de auto, waarbij de passa
giersstoel voor het uitstap
pen naar buiten draait.

Haar dochters die les geven
aan de Knipoog in Mazenze
le, coördineren de acties
achter de schermen. “Dit
jaar geven we powerpoint
presentaties in de Duizend
poot, het MAI, 't Luikertje,
De Leertrommel en De Boot.
Het VKO organiseert dit
zelf.”

Ontroerend

Soms is het ontroerend wat
mensen doen. Femke, een
meisje in een rolstoel, kwam
het geld uit haar spaarpot
geven en drie tienjarige jon
gens zongen driekoningen
en brachten de opbrengst
naar Marianne. Op 25 maart
sluiten we de actie af. Als er
daarna nog iets opgezet
wordt, is dat meegenomen.”

Hele reeks acties heeft onverhoopt succes

ALS-patiënte 
Marianne Vermeiren 
verenigt Mazenzele 
tegen haar ziekte
Vorig jaar werd in de vrije 
basisscholen van Droes
hout en Mazenzele geld in
gezameld voor de ALSliga. 
Op verzoek van ALSpati
ente Marianne Vermeiren 
gaven haar dochters Isabel
le en Elke Sacré het project 
meer uitstraling. “Het suc
ces is onverhoopt.”

MAZENZELE 

W Het gezin Sacré en Wilfried De Koster gaan positief om met de spierziekte ALS. 

ERIK GYSELINCK
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MARIANNE VERMEIREN
 ALS-PATIËNTE

“Komt het mij niet 
meer ten goede, dan 
toch mensen die aan 
dezelfde ziekte lijden”

In samenwerking 
met de vzw Een Hart 
Voor ALS uit Laarne 
organiseert Martine 
Ledens uit Zaven-
tem het driedaagse 
sportevenement 
‘Ortler Mountain 
Challenge’ in Zuid-
Tirol. Ledens verloor 
in 2012 één van 
haar beste vriendin-
nen aan ALS. “Toen 
nam ik me voor een 
evenement te orga-
niseren om centjes 
voor onderzoek bij-
een te rapen”, zegt 
ze. “Eerder toevallig 
kwam ik in contact 
met de vzw Een Hart 
voor ALS uit Laarne. 
Voorzitter Alain Ver-
specht heeft zelf 
ALS in een vergevor-
derd stadium. Maar 
Alains hoofd werkt 
nog op volle toeren 
en dus richtte hij 
enkele jaren gele-
den de vzw Een Hart 

voor ALS op, waar-
voor hij de meeste 
acties zelf opzet van 
aan zijn computer.”
Voor dit jaar bedach-
ten Alain en Martine 
een groot sporteve-
nement: de ‘Ortler 
Mountain Challenge’. 
“Ongelooflijk hoe ie-
mand die niet meer 
kan bewegen, zo’n 
evenement begees-
tert”, zegt Martine. 
“We trekken van 7 
tot 9 juli naar Zuid-
Tirol. Op het pro-
gramma staan twee 

grote uitdagingen 
met de fiets: eerst de 
beklimming van de 
Stelvio op 7 juli, of 
daags nadien die van 
de Gavia en Mortiro-
lo. Op 9 juli zijn de 
‘trailrunners’ aan de 
beurt. Er is die dag 
ook een familiewan-
deling voorzien. We 
hopen op veel deel-
nemers. De inschrij-
vingen zijn open. Gel-
la Vandecaveye en 
Niels Albert zijn me-
ter en peter van het 
evenement.”  (pdx)

ZAVENTEMSE MARTINE LOKT
FIETSERS VOOR ‘ALS’ NAAR ZUID-TIROL

D
PW

vonden. Maar wie de brand aan
gestoken heeft, is momenteel nog 
onduidelijk. Het parket onder
zoekt de zaak. Donderdag zit de 
gemeente samen met de verzeke
raar om een schatting te maken 
van de schade. De politie houdt 
alle scholen in Anderlecht mo
menteel extra in de gaten.   (ycs)

beschikt de school opnieuw over 
water en elektriciteit. Voor het 
gas opnieuw aangesloten kan 
worden, moeten alle installaties 
gecontroleerd en getest worden
op veiligheid.

Dat de brand aangestoken werd,
staat intussen vast. Er werden 
verschillende brandhaarden ge

zorgen dat die leerlingen tegen 
dan ook opnieuw les kunnen vol
gen op de site van P14. In nieuwe 
lokalen, als die tegen dan al ge
bouwd zijn. Zo niet, in tijdelijke 
containerklassen.”

Een gespecialiseerde firma
heeft tussen zaterdag en maan
dag het puin geruimd. Inmiddels 

In de nacht van vrijdag op zater
dag stichtte een onbekende brand
op de site van gemeenteschool 
Scherdemael P14 aan de Vrije 
Academielaan in Anderlecht. 
Twee paviljoenen, met daarin vijf
klaslokalen en het bureel van de 
directie van de kleuterafdeling, 
werden vernield. De school blijft 
sowieso de rest van de week ge
sloten, maar de gemeente voor
ziet opvang in de Franstalige bi
bliotheek. Vanaf maandag kun
nen 530 leerlingen opnieuw les 
volgen op de site in de acht pavil

De Vlaamse Gemeen
schapscommissie (VGC) 
stelt een gebouw ter be
schikking waar honderd
twintig leerlingen van de 
uitgebrande Franstalige 
school Scherdemael P14 
les kunnen volgen. joenen die niet beschadigd wer

den door de brand. De overige 
120 leerlingen kunnen les volgen 
in een gebouw van de VGC in de 
omgeving van P14, waar school 
Kasterlinden ooit onderdak vond.

Water en elektriciteit

“We mogen dat gebouw gebrui
ken tot 30 juni,” zegt Fabrice 
Cumps (PS), schepen van Onder
wijs in Anderlecht, die de VGC 
uitdrukkelijk dankt voor de hulp. 
“Volgend schooljaar komt daar 
immers een uitbreiding van 
school COOVI. We zullen ervoor 

FABRICE CUMPS
 SCHEPEN VAN ONDERWIJS

“We mogen het gebouw 
gebruiken tot 30 juni”

W De brandweer kon niet verhinderen dat een deel van de Franstalige school Scherdemael P14 in vlammen opging.

JH
P

ANDERLECHT 

Vlaamse Gemeenschap helpt 
leerlingen Franstalige school
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SINT-AGATHA-BERCHEM 

Huurders gezocht 
voor fietsboxen
De gemeente SintAgatha
Berchem heeft vijf nieuwe 
fietsboxen geplaatst. Die be
vinden zich op het Koning 
Boudewijnplein en het Oscar 
Ruelensplein, maar ook aan 
de Wilderstraat, de Katteput
straat en de Fik Guidon
straat. Vijftien van de vijfen
twintig beschikbare plaatsen 
voor fietsen werden reeds ge
reserveerd. Voor de andere 
zoekt de gemeente nog huur
ders. Wie een plaatsje voor 
zijn fiets wil, moet aan enke
le voorwaarden voldoen. Re
gelmatig fietsen, is uiteraard 
een must. Maar kandidaat
huurders mogen bijvoorbeeld 
ook geen garage hebben, of 
thuis over een grote ruimte 
beschikken, waar de fiets ge
stald kan worden. Wie op 
minder dan driehonderd me
ter van een box woont, krijgt 
voorrang. De jaarlijkse huur
prijs bedraagt 25 euro, plus 
150 euro waarborg. Het Brus
sels Gewest subsidieert de 
boxen voor 15.000 euro.   (ycs)

OPWIJK

Inzet vindt vertrek 
gemeente uit TMVW 
geen goed idee
Inzet vindt het vertrek van 
de gemeente uit TMVW geen 
goed idee. De uitstap is vol
gens de oppositiepartij terug 
te brengen tot een uit de 
hand gelopen meningsver
schil waarbij de gemeente 
koste wat het kost aan het 
langste eind wil trekken. “Er
ger is dat de uitstap ons veel 
geld zal kosten. Tussen 1,5 en 
2,8 miljoen euro”, schat voor
malig schepen Paul Verhae
vert. Inzet vraagt zich ook af 
wie voortaan alle riolerings 
en saneringswerken zal op
volgen bij de gemeente. Tij
dens de vorige legislatuur 
werd steeds gepoogd om een 
subsidiebelofte te bekomen. 
Daarbij vervalt de subsidie 
wanneer de werken niet bin
nen een bepaald tijdsbestek 
zijn uitgevoerd. Door de uit
stap uit de watermaatschap
pij moet extra budget gevon
den worden.  (ego)

ZEMST

Parking gedeeltelijk 
gesloten door werken
Op maandag 22 februari 
startte de bouw van een nieu
we hoogspanningscabine 
voor Eandis aan de Smis
kensweg. Tijdens de werk
zaamheden wordt de linker
kant van de parking volledig 
afgesloten, de rechterkant 
blijft beschikbaar. Mogelijk 
zal het verkeer ook af en toe 
hinder ondervinden, zoals bij 
de leveringen voor de werf. 
De werkzaamheden zullen 
ongeveer twee maanden in 
beslag nemen. Daarna wor
den nieuwe kabels aange
bracht en aangesloten op de 
nieuwe cabine. De planning 
kan nog wijzigen door weers
omstandigheden en onvoor
ziene gebeurtenissen.  (ddl)

Het project ‘Outings’ is het
geesteskind van Julien de Ca
sabianca die zo een brug slaat 
tussen de klassieke schone 
kunsten en hedendaagse ‘street
art’. De Franse kunstenaar fo
tografeert personages van 
schilderijen in musea, drukt ze 
af op posterformaat en plakt ze 
op muren in de stad. Zo waren 
er al ‘Outings’ in steden als 
New York, Jeruzalem, Moskou 
en Parijs.

Het Museum van Elsene is
het eerste Belgische cultuur
huis dat zijn collectie via ‘Ou
tings’ op straat in de kijker 
plaatst. Julien de Casabianca 
werkte daarvoor samen met de 
jongeren van de Elsense jeugd
werking en de senioren van 

OCMWrusthuizen Les Heu
res Douces en Van Aa.

“We zijn samen door het mu
seum gewandeld en hebben 
vijfentwintig personages geko
zen”, zegt de kunstenaar. “Ik 
vijf, de jongeren tien en de ou
deren ook tien. Er was geen 
richtlijn. Iedereen mocht de 
personages kiezen, die hij of zij 
uit het schilderij wou bevrij

den. De keuze van de jongeren 
heeft me wel verrast. Ze had
den vaak een voorkeur voor 
poëtische en gevoelige werken. 
Dat is niet bepaald iets waar
mee je scoort op de speelplaats.
De 103jarige Raymond heeft 
gekozen voor een afbeelding 
van een jonge schilder. Jaren 
geleden, toen hij nog goed kon 
zien, heeft Raymond zelf ook 
geschilderd.”

Vooral bezig met voetbal

Mensen in contact brengen
met kunst, daar gaat het om in 
het werk van de Casabianca. 
En dan in de eerste plaats de 
mensen die zelden of nooit een 
museum bezoeken.

“We staan er amper bij stil,
maar het museum en de kunst
werken zijn van iedereen. Ze 
behoren ons toe. Een veertien
jarige die zich vooral bezig
houdt met voetbal, weet dat 
niet. En dat geldt eigenlijk ook 
voor heel wat andere mensen.”

Parallel met de straatexpo
loopt in het museum van 
5 maart tot 10 april een over
zichtstentoonstelling van de
‘Outings’ van de Casabianca.

“De foto's zijn de definitieve
weerslag van de fresco's in de 
stad, die per definitie slechts
tijdelijk van aard zijn. Ik heb 
een dertigtal foto's opgehangen 

in het museum. Het meest 
trots ben ik op mijn laatste 
twee foto's van de muur die Jo
den en Palestijnen scheidt. Op 
die muur heb ik een afbeelding 
van vechtende mensen aange
bracht, aan beide kanten.”

Tussen 11 en 30 april worden
de fresco’s weer weggehaald 
uit het straatbeeld.

Personages uit schilderijen trekken de stad in

“De kunstwerken zijn van iedereen”
Personages uit de schilde
rijen van het Museum van 
Elsene trekken de stad in. 
Vanaf 5 maart zijn ze te be
wonderen op een twintigtal 
fresco's in een tijdelijk par
cours met ‘street art’.

ELSENE  

W Een straathoek in Elsene, onder handen genomen door Julien de Casabianca.

YVES COUDRON
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JULIEN DE CASABIANCA
 KUNSTENAAR

“De 103-jarige 
Raymond koos voor 
een afbeelding van 
een jonge schilder”

W Een werk van de Casabianca in Rio de Janeiro, Brazilië.

©
 J

U
LI

EN
 D

E 
C

A
S

A
B

IA
N

C
A

rekening gehouden in bepaalde 
Brusselse gemeenten. Gezien de 
hoge werkloosheidscijfers in het 
Brussels gewest, is het ongehoord
om de meest kwetsbare groepen 
nog eens extra te belasten. Zich 
kandidaat stellen voor een func
tie is een recht en moet gratis 
zijn. Met dit voorstel willen we 
garanderen dat dit principe ge
respecteerd wordt in alle Brus
selse gemeenten en OCMW’s”, 
verduidelijkt Gnajaj. (blg)

niet evident voor iemand die 
geen inkomen heeft en op zoek is 
naar werk”, vindt Roex.

In de privésector begrijpen zo
wel werkgevers als werknemers 
al langer dat geld vragen om te 
solliciteren niet echt bevorderlijk
is om openstaande vacatures in 
te vullen. Roex en Gnajaj vinden 
dat de openbare diensten dit 
voorbeeld moet volgen. “De over
heid heeft een voorbeeldfunctie, 
maar daarmee wordt helaas geen 

De commissie Binnenlandse Za
ken stemde dinsdag in met 
het voorstel van ordonnantie van 
Elke Roex (SP.A) en Amet Gna
jaj (PS), dat paal en perk stelt aan 
dergelijke praktijken. De tekst 
moet nu nog door het plenaire 
parlement behandeld worden.

Vroeger was het in Brussel ge
bruikelijk om te betalen bij een 
sollicitatie. Nu is dat nog het ge
val bij de OCMW’s van Etterbeek 
en Ukkel. In bepaalde gevallen,
zoals voor lager geschoolde pro
fielen, vragen de gemeenten vijf 

tot vijftien euro per sollicitatie. 

Voor Elke Roex en Amet Gnajaj is
dat een bijzonder problematische
praktijk gezien de hoge werkloos
heidscijfers in Brussel. “Een ge
motiveerde werkzoekende ver
stuurt tot twintig sollicitaties per 
maand. Als iedere werkgever 
daarvoor tien euro vraagt, kom je 
aan 200 euro per maand. Dat is

Gemeenten en OCMW’s 
mogen geen geld meer 
vragen voor sollicitaties

De OCMW’s van Ukkel en 
Etterbeek zullen binnen
kort geen kosten meer kun
nen aanrekenen aan men
sen die bij hen solliciteren.

ELKE ROEX
SP.A

”Een gemotiveerde 
werkzoekende 
verstuurt tot twintig 
sollicitaties per maand”

W Elke Roex wil solliciteren gratis maken bij alle gemeenten en OCMW’s.
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“Het begon met een ‘kerst
mannenloop’ die 5.000 euro
opbracht”, zegt Wilfried De
Koster, gepensioneerd di
recteur van de vrije basis
scholen van Droeshout en
Mazenzele en medebezieler
van de actie. “We maakten
een Facebookpagina aan.
Het bereik daarvan is onge
looflijk. De kersmannenloop
was bedoeld als eenmalige
actie, maar Marianne drong
aan op meer. Let wel: het
geld is niet voor haar. Al is
ze wel testpersoon bij een
universitaire studie in Leu
ven. Om de veertien dagen
hangt ze een hele dag aan
een baxter voor onderzoek.”

Spraakcomputer

Marianne die niet meer
kan spreken, reageert via
haar spraakcomputer: “De
studie is confronterend. In
de VS is er mogelijk een
doorbraak door het gebruik

van kopersulfaat. Er zijn
ook positieve kanten aan die
halfmaandelijkse tests, zo
als mijn contacten met an
dere patiënten. Komt het
mij niet meer ten goede, dan
toch al die mensen die aan
dezelfde ziekte lijden.”

“Het duurde zes maanden
om de diagnose te stellen”,
zucht Mariannes echtgenoot
Gilbert Sacré. Hij stopte
meteen als zelfstandige tim
merman. “Marianne weet
sinds drie jaar aan welke
ziekte ze lijdt: de gevreesde
spierziekte ALS. Na de vast
stelling is de levensver
wachting één tot drie jaar.
Marianne heeft die periode
al overleefd.”

Marianne zelf verliest er de
glimlach niet bij. Ze demon
streert de spraakcomputer
op haar rolstoel, waarmee ze
kan converseren, de tv en
het licht kan aan en uit
doen, op het internet kan
surfen en mails en sms'jes
kan versturen. Haar compu
termuis is een camera. Want

haar handen en benen kan
ze niet meer gebruiken. Ze
moet ook gevoed worden.
Haar kleinkinderen zijn niet
te beroerd om oma te hel
pen. Ze sluit zich niet op.
Voor haar verplaatsingen
gebruikt ze een omgebouw
de auto, waarbij de passa
giersstoel voor het uitstap
pen naar buiten draait.

Haar dochters die les geven
aan de Knipoog in Mazenze
le, coördineren de acties
achter de schermen. “Dit
jaar geven we powerpoint
presentaties in de Duizend
poot, het MAI, 't Luikertje,
De Leertrommel en De Boot.
Het VKO organiseert dit
zelf.”

Ontroerend

Soms is het ontroerend wat
mensen doen. Femke, een
meisje in een rolstoel, kwam
het geld uit haar spaarpot
geven en drie tienjarige jon
gens zongen driekoningen
en brachten de opbrengst
naar Marianne. Op 25 maart
sluiten we de actie af. Als er
daarna nog iets opgezet
wordt, is dat meegenomen.”

Hele reeks acties heeft onverhoopt succes

ALS-patiënte 
Marianne Vermeiren 
verenigt Mazenzele 
tegen haar ziekte
Vorig jaar werd in de vrije 
basisscholen van Droes
hout en Mazenzele geld in
gezameld voor de ALSliga. 
Op verzoek van ALSpati
ente Marianne Vermeiren 
gaven haar dochters Isabel
le en Elke Sacré het project 
meer uitstraling. “Het suc
ces is onverhoopt.”

MAZENZELE 

W Het gezin Sacré en Wilfried De Koster gaan positief om met de spierziekte ALS. 

ERIK GYSELINCK

EG
O

MARIANNE VERMEIREN
 ALS-PATIËNTE

“Komt het mij niet 
meer ten goede, dan 
toch mensen die aan 
dezelfde ziekte lijden”

In samenwerking 
met de vzw Een Hart 
Voor ALS uit Laarne 
organiseert Martine 
Ledens uit Zaven-
tem het driedaagse 
sportevenement 
‘Ortler Mountain 
Challenge’ in Zuid-
Tirol. Ledens verloor 
in 2012 één van 
haar beste vriendin-
nen aan ALS. “Toen 
nam ik me voor een 
evenement te orga-
niseren om centjes 
voor onderzoek bij-
een te rapen”, zegt 
ze. “Eerder toevallig 
kwam ik in contact 
met de vzw Een Hart 
voor ALS uit Laarne. 
Voorzitter Alain Ver-
specht heeft zelf 
ALS in een vergevor-
derd stadium. Maar 
Alains hoofd werkt 
nog op volle toeren 
en dus richtte hij 
enkele jaren gele-
den de vzw Een Hart 

voor ALS op, waar-
voor hij de meeste 
acties zelf opzet van 
aan zijn computer.”
Voor dit jaar bedach-
ten Alain en Martine 
een groot sporteve-
nement: de ‘Ortler 
Mountain Challenge’. 
“Ongelooflijk hoe ie-
mand die niet meer 
kan bewegen, zo’n 
evenement begees-
tert”, zegt Martine. 
“We trekken van 7 
tot 9 juli naar Zuid-
Tirol. Op het pro-
gramma staan twee 

grote uitdagingen 
met de fiets: eerst de 
beklimming van de 
Stelvio op 7 juli, of 
daags nadien die van 
de Gavia en Mortiro-
lo. Op 9 juli zijn de 
‘trailrunners’ aan de 
beurt. Er is die dag 
ook een familiewan-
deling voorzien. We 
hopen op veel deel-
nemers. De inschrij-
vingen zijn open. Gel-
la Vandecaveye en 
Niels Albert zijn me-
ter en peter van het 
evenement.”  (pdx)

ZAVENTEMSE MARTINE LOKT
FIETSERS VOOR ‘ALS’ NAAR ZUID-TIROL
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vonden. Maar wie de brand aan
gestoken heeft, is momenteel nog 
onduidelijk. Het parket onder
zoekt de zaak. Donderdag zit de 
gemeente samen met de verzeke
raar om een schatting te maken 
van de schade. De politie houdt 
alle scholen in Anderlecht mo
menteel extra in de gaten.   (ycs)

beschikt de school opnieuw over 
water en elektriciteit. Voor het 
gas opnieuw aangesloten kan 
worden, moeten alle installaties 
gecontroleerd en getest worden
op veiligheid.

Dat de brand aangestoken werd,
staat intussen vast. Er werden 
verschillende brandhaarden ge

zorgen dat die leerlingen tegen 
dan ook opnieuw les kunnen vol
gen op de site van P14. In nieuwe 
lokalen, als die tegen dan al ge
bouwd zijn. Zo niet, in tijdelijke 
containerklassen.”

Een gespecialiseerde firma
heeft tussen zaterdag en maan
dag het puin geruimd. Inmiddels 

In de nacht van vrijdag op zater
dag stichtte een onbekende brand
op de site van gemeenteschool 
Scherdemael P14 aan de Vrije 
Academielaan in Anderlecht. 
Twee paviljoenen, met daarin vijf
klaslokalen en het bureel van de 
directie van de kleuterafdeling, 
werden vernield. De school blijft 
sowieso de rest van de week ge
sloten, maar de gemeente voor
ziet opvang in de Franstalige bi
bliotheek. Vanaf maandag kun
nen 530 leerlingen opnieuw les 
volgen op de site in de acht pavil

De Vlaamse Gemeen
schapscommissie (VGC) 
stelt een gebouw ter be
schikking waar honderd
twintig leerlingen van de 
uitgebrande Franstalige 
school Scherdemael P14 
les kunnen volgen. joenen die niet beschadigd wer

den door de brand. De overige 
120 leerlingen kunnen les volgen 
in een gebouw van de VGC in de 
omgeving van P14, waar school 
Kasterlinden ooit onderdak vond.

Water en elektriciteit

“We mogen dat gebouw gebrui
ken tot 30 juni,” zegt Fabrice 
Cumps (PS), schepen van Onder
wijs in Anderlecht, die de VGC 
uitdrukkelijk dankt voor de hulp. 
“Volgend schooljaar komt daar 
immers een uitbreiding van 
school COOVI. We zullen ervoor 

FABRICE CUMPS
 SCHEPEN VAN ONDERWIJS

“We mogen het gebouw 
gebruiken tot 30 juni”

W De brandweer kon niet verhinderen dat een deel van de Franstalige school Scherdemael P14 in vlammen opging.
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SINT-AGATHA-BERCHEM 

Huurders gezocht 
voor fietsboxen
De gemeente SintAgatha
Berchem heeft vijf nieuwe 
fietsboxen geplaatst. Die be
vinden zich op het Koning 
Boudewijnplein en het Oscar 
Ruelensplein, maar ook aan 
de Wilderstraat, de Katteput
straat en de Fik Guidon
straat. Vijftien van de vijfen
twintig beschikbare plaatsen 
voor fietsen werden reeds ge
reserveerd. Voor de andere 
zoekt de gemeente nog huur
ders. Wie een plaatsje voor 
zijn fiets wil, moet aan enke
le voorwaarden voldoen. Re
gelmatig fietsen, is uiteraard 
een must. Maar kandidaat
huurders mogen bijvoorbeeld 
ook geen garage hebben, of 
thuis over een grote ruimte 
beschikken, waar de fiets ge
stald kan worden. Wie op 
minder dan driehonderd me
ter van een box woont, krijgt 
voorrang. De jaarlijkse huur
prijs bedraagt 25 euro, plus 
150 euro waarborg. Het Brus
sels Gewest subsidieert de 
boxen voor 15.000 euro.   (ycs)

OPWIJK

Inzet vindt vertrek 
gemeente uit TMVW 
geen goed idee
Inzet vindt het vertrek van 
de gemeente uit TMVW geen 
goed idee. De uitstap is vol
gens de oppositiepartij terug 
te brengen tot een uit de 
hand gelopen meningsver
schil waarbij de gemeente 
koste wat het kost aan het 
langste eind wil trekken. “Er
ger is dat de uitstap ons veel 
geld zal kosten. Tussen 1,5 en 
2,8 miljoen euro”, schat voor
malig schepen Paul Verhae
vert. Inzet vraagt zich ook af 
wie voortaan alle riolerings 
en saneringswerken zal op
volgen bij de gemeente. Tij
dens de vorige legislatuur 
werd steeds gepoogd om een 
subsidiebelofte te bekomen. 
Daarbij vervalt de subsidie 
wanneer de werken niet bin
nen een bepaald tijdsbestek 
zijn uitgevoerd. Door de uit
stap uit de watermaatschap
pij moet extra budget gevon
den worden.  (ego)

ZEMST

Parking gedeeltelijk 
gesloten door werken
Op maandag 22 februari 
startte de bouw van een nieu
we hoogspanningscabine 
voor Eandis aan de Smis
kensweg. Tijdens de werk
zaamheden wordt de linker
kant van de parking volledig 
afgesloten, de rechterkant 
blijft beschikbaar. Mogelijk 
zal het verkeer ook af en toe 
hinder ondervinden, zoals bij 
de leveringen voor de werf. 
De werkzaamheden zullen 
ongeveer twee maanden in 
beslag nemen. Daarna wor
den nieuwe kabels aange
bracht en aangesloten op de 
nieuwe cabine. De planning 
kan nog wijzigen door weers
omstandigheden en onvoor
ziene gebeurtenissen.  (ddl)

Het project ‘Outings’ is het
geesteskind van Julien de Ca
sabianca die zo een brug slaat 
tussen de klassieke schone 
kunsten en hedendaagse ‘street
art’. De Franse kunstenaar fo
tografeert personages van 
schilderijen in musea, drukt ze 
af op posterformaat en plakt ze 
op muren in de stad. Zo waren 
er al ‘Outings’ in steden als 
New York, Jeruzalem, Moskou 
en Parijs.

Het Museum van Elsene is
het eerste Belgische cultuur
huis dat zijn collectie via ‘Ou
tings’ op straat in de kijker 
plaatst. Julien de Casabianca 
werkte daarvoor samen met de 
jongeren van de Elsense jeugd
werking en de senioren van 

OCMWrusthuizen Les Heu
res Douces en Van Aa.

“We zijn samen door het mu
seum gewandeld en hebben 
vijfentwintig personages geko
zen”, zegt de kunstenaar. “Ik 
vijf, de jongeren tien en de ou
deren ook tien. Er was geen 
richtlijn. Iedereen mocht de 
personages kiezen, die hij of zij 
uit het schilderij wou bevrij

den. De keuze van de jongeren 
heeft me wel verrast. Ze had
den vaak een voorkeur voor 
poëtische en gevoelige werken. 
Dat is niet bepaald iets waar
mee je scoort op de speelplaats.
De 103jarige Raymond heeft 
gekozen voor een afbeelding 
van een jonge schilder. Jaren 
geleden, toen hij nog goed kon 
zien, heeft Raymond zelf ook 
geschilderd.”

Vooral bezig met voetbal

Mensen in contact brengen
met kunst, daar gaat het om in 
het werk van de Casabianca. 
En dan in de eerste plaats de 
mensen die zelden of nooit een 
museum bezoeken.

“We staan er amper bij stil,
maar het museum en de kunst
werken zijn van iedereen. Ze 
behoren ons toe. Een veertien
jarige die zich vooral bezig
houdt met voetbal, weet dat 
niet. En dat geldt eigenlijk ook 
voor heel wat andere mensen.”

Parallel met de straatexpo
loopt in het museum van 
5 maart tot 10 april een over
zichtstentoonstelling van de
‘Outings’ van de Casabianca.

“De foto's zijn de definitieve
weerslag van de fresco's in de 
stad, die per definitie slechts
tijdelijk van aard zijn. Ik heb 
een dertigtal foto's opgehangen 

in het museum. Het meest 
trots ben ik op mijn laatste 
twee foto's van de muur die Jo
den en Palestijnen scheidt. Op 
die muur heb ik een afbeelding 
van vechtende mensen aange
bracht, aan beide kanten.”

Tussen 11 en 30 april worden
de fresco’s weer weggehaald 
uit het straatbeeld.

Personages uit schilderijen trekken de stad in

“De kunstwerken zijn van iedereen”
Personages uit de schilde
rijen van het Museum van 
Elsene trekken de stad in. 
Vanaf 5 maart zijn ze te be
wonderen op een twintigtal 
fresco's in een tijdelijk par
cours met ‘street art’.

ELSENE  

W Een straathoek in Elsene, onder handen genomen door Julien de Casabianca.

YVES COUDRON
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JULIEN DE CASABIANCA
 KUNSTENAAR

“De 103-jarige 
Raymond koos voor 
een afbeelding van 
een jonge schilder”

W Een werk van de Casabianca in Rio de Janeiro, Brazilië.
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rekening gehouden in bepaalde 
Brusselse gemeenten. Gezien de 
hoge werkloosheidscijfers in het 
Brussels gewest, is het ongehoord
om de meest kwetsbare groepen 
nog eens extra te belasten. Zich 
kandidaat stellen voor een func
tie is een recht en moet gratis 
zijn. Met dit voorstel willen we 
garanderen dat dit principe ge
respecteerd wordt in alle Brus
selse gemeenten en OCMW’s”, 
verduidelijkt Gnajaj. (blg)

niet evident voor iemand die 
geen inkomen heeft en op zoek is 
naar werk”, vindt Roex.

In de privésector begrijpen zo
wel werkgevers als werknemers 
al langer dat geld vragen om te 
solliciteren niet echt bevorderlijk
is om openstaande vacatures in 
te vullen. Roex en Gnajaj vinden 
dat de openbare diensten dit 
voorbeeld moet volgen. “De over
heid heeft een voorbeeldfunctie, 
maar daarmee wordt helaas geen 

De commissie Binnenlandse Za
ken stemde dinsdag in met 
het voorstel van ordonnantie van 
Elke Roex (SP.A) en Amet Gna
jaj (PS), dat paal en perk stelt aan 
dergelijke praktijken. De tekst 
moet nu nog door het plenaire 
parlement behandeld worden.

Vroeger was het in Brussel ge
bruikelijk om te betalen bij een 
sollicitatie. Nu is dat nog het ge
val bij de OCMW’s van Etterbeek 
en Ukkel. In bepaalde gevallen,
zoals voor lager geschoolde pro
fielen, vragen de gemeenten vijf 

tot vijftien euro per sollicitatie. 

Voor Elke Roex en Amet Gnajaj is
dat een bijzonder problematische
praktijk gezien de hoge werkloos
heidscijfers in Brussel. “Een ge
motiveerde werkzoekende ver
stuurt tot twintig sollicitaties per 
maand. Als iedere werkgever 
daarvoor tien euro vraagt, kom je 
aan 200 euro per maand. Dat is

Gemeenten en OCMW’s 
mogen geen geld meer 
vragen voor sollicitaties

De OCMW’s van Ukkel en 
Etterbeek zullen binnen
kort geen kosten meer kun
nen aanrekenen aan men
sen die bij hen solliciteren.

ELKE ROEX
SP.A

”Een gemotiveerde 
werkzoekende 
verstuurt tot twintig 
sollicitaties per maand”

W Elke Roex wil solliciteren gratis maken bij alle gemeenten en OCMW’s.
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“Het begon met een ‘kerst
mannenloop’ die 5.000 euro
opbracht”, zegt Wilfried De
Koster, gepensioneerd di
recteur van de vrije basis
scholen van Droeshout en
Mazenzele en medebezieler
van de actie. “We maakten
een Facebookpagina aan.
Het bereik daarvan is onge
looflijk. De kersmannenloop
was bedoeld als eenmalige
actie, maar Marianne drong
aan op meer. Let wel: het
geld is niet voor haar. Al is
ze wel testpersoon bij een
universitaire studie in Leu
ven. Om de veertien dagen
hangt ze een hele dag aan
een baxter voor onderzoek.”

Spraakcomputer

Marianne die niet meer
kan spreken, reageert via
haar spraakcomputer: “De
studie is confronterend. In
de VS is er mogelijk een
doorbraak door het gebruik

van kopersulfaat. Er zijn
ook positieve kanten aan die
halfmaandelijkse tests, zo
als mijn contacten met an
dere patiënten. Komt het
mij niet meer ten goede, dan
toch al die mensen die aan
dezelfde ziekte lijden.”

“Het duurde zes maanden
om de diagnose te stellen”,
zucht Mariannes echtgenoot
Gilbert Sacré. Hij stopte
meteen als zelfstandige tim
merman. “Marianne weet
sinds drie jaar aan welke
ziekte ze lijdt: de gevreesde
spierziekte ALS. Na de vast
stelling is de levensver
wachting één tot drie jaar.
Marianne heeft die periode
al overleefd.”

Marianne zelf verliest er de
glimlach niet bij. Ze demon
streert de spraakcomputer
op haar rolstoel, waarmee ze
kan converseren, de tv en
het licht kan aan en uit
doen, op het internet kan
surfen en mails en sms'jes
kan versturen. Haar compu
termuis is een camera. Want

haar handen en benen kan
ze niet meer gebruiken. Ze
moet ook gevoed worden.
Haar kleinkinderen zijn niet
te beroerd om oma te hel
pen. Ze sluit zich niet op.
Voor haar verplaatsingen
gebruikt ze een omgebouw
de auto, waarbij de passa
giersstoel voor het uitstap
pen naar buiten draait.

Haar dochters die les geven
aan de Knipoog in Mazenze
le, coördineren de acties
achter de schermen. “Dit
jaar geven we powerpoint
presentaties in de Duizend
poot, het MAI, 't Luikertje,
De Leertrommel en De Boot.
Het VKO organiseert dit
zelf.”

Ontroerend

Soms is het ontroerend wat
mensen doen. Femke, een
meisje in een rolstoel, kwam
het geld uit haar spaarpot
geven en drie tienjarige jon
gens zongen driekoningen
en brachten de opbrengst
naar Marianne. Op 25 maart
sluiten we de actie af. Als er
daarna nog iets opgezet
wordt, is dat meegenomen.”

Hele reeks acties heeft onverhoopt succes

ALS-patiënte 
Marianne Vermeiren 
verenigt Mazenzele 
tegen haar ziekte
Vorig jaar werd in de vrije 
basisscholen van Droes
hout en Mazenzele geld in
gezameld voor de ALSliga. 
Op verzoek van ALSpati
ente Marianne Vermeiren 
gaven haar dochters Isabel
le en Elke Sacré het project 
meer uitstraling. “Het suc
ces is onverhoopt.”

MAZENZELE 

W Het gezin Sacré en Wilfried De Koster gaan positief om met de spierziekte ALS. 

ERIK GYSELINCK
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MARIANNE VERMEIREN
 ALS-PATIËNTE

“Komt het mij niet 
meer ten goede, dan 
toch mensen die aan 
dezelfde ziekte lijden”

In samenwerking 
met de vzw Een Hart 
Voor ALS uit Laarne 
organiseert Martine 
Ledens uit Zaven-
tem het driedaagse 
sportevenement 
‘Ortler Mountain 
Challenge’ in Zuid-
Tirol. Ledens verloor 
in 2012 één van 
haar beste vriendin-
nen aan ALS. “Toen 
nam ik me voor een 
evenement te orga-
niseren om centjes 
voor onderzoek bij-
een te rapen”, zegt 
ze. “Eerder toevallig 
kwam ik in contact 
met de vzw Een Hart 
voor ALS uit Laarne. 
Voorzitter Alain Ver-
specht heeft zelf 
ALS in een vergevor-
derd stadium. Maar 
Alains hoofd werkt 
nog op volle toeren 
en dus richtte hij 
enkele jaren gele-
den de vzw Een Hart 

voor ALS op, waar-
voor hij de meeste 
acties zelf opzet van 
aan zijn computer.”
Voor dit jaar bedach-
ten Alain en Martine 
een groot sporteve-
nement: de ‘Ortler 
Mountain Challenge’. 
“Ongelooflijk hoe ie-
mand die niet meer 
kan bewegen, zo’n 
evenement begees-
tert”, zegt Martine. 
“We trekken van 7 
tot 9 juli naar Zuid-
Tirol. Op het pro-
gramma staan twee 

grote uitdagingen 
met de fiets: eerst de 
beklimming van de 
Stelvio op 7 juli, of 
daags nadien die van 
de Gavia en Mortiro-
lo. Op 9 juli zijn de 
‘trailrunners’ aan de 
beurt. Er is die dag 
ook een familiewan-
deling voorzien. We 
hopen op veel deel-
nemers. De inschrij-
vingen zijn open. Gel-
la Vandecaveye en 
Niels Albert zijn me-
ter en peter van het 
evenement.”  (pdx)

ZAVENTEMSE MARTINE LOKT
FIETSERS VOOR ‘ALS’ NAAR ZUID-TIROL
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vonden. Maar wie de brand aan
gestoken heeft, is momenteel nog 
onduidelijk. Het parket onder
zoekt de zaak. Donderdag zit de 
gemeente samen met de verzeke
raar om een schatting te maken 
van de schade. De politie houdt 
alle scholen in Anderlecht mo
menteel extra in de gaten.   (ycs)

beschikt de school opnieuw over 
water en elektriciteit. Voor het 
gas opnieuw aangesloten kan 
worden, moeten alle installaties 
gecontroleerd en getest worden
op veiligheid.

Dat de brand aangestoken werd,
staat intussen vast. Er werden 
verschillende brandhaarden ge

zorgen dat die leerlingen tegen 
dan ook opnieuw les kunnen vol
gen op de site van P14. In nieuwe 
lokalen, als die tegen dan al ge
bouwd zijn. Zo niet, in tijdelijke 
containerklassen.”

Een gespecialiseerde firma
heeft tussen zaterdag en maan
dag het puin geruimd. Inmiddels 

In de nacht van vrijdag op zater
dag stichtte een onbekende brand
op de site van gemeenteschool 
Scherdemael P14 aan de Vrije 
Academielaan in Anderlecht. 
Twee paviljoenen, met daarin vijf
klaslokalen en het bureel van de 
directie van de kleuterafdeling, 
werden vernield. De school blijft 
sowieso de rest van de week ge
sloten, maar de gemeente voor
ziet opvang in de Franstalige bi
bliotheek. Vanaf maandag kun
nen 530 leerlingen opnieuw les 
volgen op de site in de acht pavil

De Vlaamse Gemeen
schapscommissie (VGC) 
stelt een gebouw ter be
schikking waar honderd
twintig leerlingen van de 
uitgebrande Franstalige 
school Scherdemael P14 
les kunnen volgen. joenen die niet beschadigd wer

den door de brand. De overige 
120 leerlingen kunnen les volgen 
in een gebouw van de VGC in de 
omgeving van P14, waar school 
Kasterlinden ooit onderdak vond.

Water en elektriciteit

“We mogen dat gebouw gebrui
ken tot 30 juni,” zegt Fabrice 
Cumps (PS), schepen van Onder
wijs in Anderlecht, die de VGC 
uitdrukkelijk dankt voor de hulp. 
“Volgend schooljaar komt daar 
immers een uitbreiding van 
school COOVI. We zullen ervoor 

FABRICE CUMPS
 SCHEPEN VAN ONDERWIJS

“We mogen het gebouw 
gebruiken tot 30 juni”

W De brandweer kon niet verhinderen dat een deel van de Franstalige school Scherdemael P14 in vlammen opging.
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SINT-AGATHA-BERCHEM 

Huurders gezocht 
voor fietsboxen
De gemeente SintAgatha
Berchem heeft vijf nieuwe 
fietsboxen geplaatst. Die be
vinden zich op het Koning 
Boudewijnplein en het Oscar 
Ruelensplein, maar ook aan 
de Wilderstraat, de Katteput
straat en de Fik Guidon
straat. Vijftien van de vijfen
twintig beschikbare plaatsen 
voor fietsen werden reeds ge
reserveerd. Voor de andere 
zoekt de gemeente nog huur
ders. Wie een plaatsje voor 
zijn fiets wil, moet aan enke
le voorwaarden voldoen. Re
gelmatig fietsen, is uiteraard 
een must. Maar kandidaat
huurders mogen bijvoorbeeld 
ook geen garage hebben, of 
thuis over een grote ruimte 
beschikken, waar de fiets ge
stald kan worden. Wie op 
minder dan driehonderd me
ter van een box woont, krijgt 
voorrang. De jaarlijkse huur
prijs bedraagt 25 euro, plus 
150 euro waarborg. Het Brus
sels Gewest subsidieert de 
boxen voor 15.000 euro.   (ycs)

OPWIJK

Inzet vindt vertrek 
gemeente uit TMVW 
geen goed idee
Inzet vindt het vertrek van 
de gemeente uit TMVW geen 
goed idee. De uitstap is vol
gens de oppositiepartij terug 
te brengen tot een uit de 
hand gelopen meningsver
schil waarbij de gemeente 
koste wat het kost aan het 
langste eind wil trekken. “Er
ger is dat de uitstap ons veel 
geld zal kosten. Tussen 1,5 en 
2,8 miljoen euro”, schat voor
malig schepen Paul Verhae
vert. Inzet vraagt zich ook af 
wie voortaan alle riolerings 
en saneringswerken zal op
volgen bij de gemeente. Tij
dens de vorige legislatuur 
werd steeds gepoogd om een 
subsidiebelofte te bekomen. 
Daarbij vervalt de subsidie 
wanneer de werken niet bin
nen een bepaald tijdsbestek 
zijn uitgevoerd. Door de uit
stap uit de watermaatschap
pij moet extra budget gevon
den worden.  (ego)

ZEMST

Parking gedeeltelijk 
gesloten door werken
Op maandag 22 februari 
startte de bouw van een nieu
we hoogspanningscabine 
voor Eandis aan de Smis
kensweg. Tijdens de werk
zaamheden wordt de linker
kant van de parking volledig 
afgesloten, de rechterkant 
blijft beschikbaar. Mogelijk 
zal het verkeer ook af en toe 
hinder ondervinden, zoals bij 
de leveringen voor de werf. 
De werkzaamheden zullen 
ongeveer twee maanden in 
beslag nemen. Daarna wor
den nieuwe kabels aange
bracht en aangesloten op de 
nieuwe cabine. De planning 
kan nog wijzigen door weers
omstandigheden en onvoor
ziene gebeurtenissen.  (ddl)

Het project ‘Outings’ is het
geesteskind van Julien de Ca
sabianca die zo een brug slaat 
tussen de klassieke schone 
kunsten en hedendaagse ‘street
art’. De Franse kunstenaar fo
tografeert personages van 
schilderijen in musea, drukt ze 
af op posterformaat en plakt ze 
op muren in de stad. Zo waren 
er al ‘Outings’ in steden als 
New York, Jeruzalem, Moskou 
en Parijs.

Het Museum van Elsene is
het eerste Belgische cultuur
huis dat zijn collectie via ‘Ou
tings’ op straat in de kijker 
plaatst. Julien de Casabianca 
werkte daarvoor samen met de 
jongeren van de Elsense jeugd
werking en de senioren van 

OCMWrusthuizen Les Heu
res Douces en Van Aa.

“We zijn samen door het mu
seum gewandeld en hebben 
vijfentwintig personages geko
zen”, zegt de kunstenaar. “Ik 
vijf, de jongeren tien en de ou
deren ook tien. Er was geen 
richtlijn. Iedereen mocht de 
personages kiezen, die hij of zij 
uit het schilderij wou bevrij

den. De keuze van de jongeren 
heeft me wel verrast. Ze had
den vaak een voorkeur voor 
poëtische en gevoelige werken. 
Dat is niet bepaald iets waar
mee je scoort op de speelplaats.
De 103jarige Raymond heeft 
gekozen voor een afbeelding 
van een jonge schilder. Jaren 
geleden, toen hij nog goed kon 
zien, heeft Raymond zelf ook 
geschilderd.”

Vooral bezig met voetbal

Mensen in contact brengen
met kunst, daar gaat het om in 
het werk van de Casabianca. 
En dan in de eerste plaats de 
mensen die zelden of nooit een 
museum bezoeken.

“We staan er amper bij stil,
maar het museum en de kunst
werken zijn van iedereen. Ze 
behoren ons toe. Een veertien
jarige die zich vooral bezig
houdt met voetbal, weet dat 
niet. En dat geldt eigenlijk ook 
voor heel wat andere mensen.”

Parallel met de straatexpo
loopt in het museum van 
5 maart tot 10 april een over
zichtstentoonstelling van de
‘Outings’ van de Casabianca.

“De foto's zijn de definitieve
weerslag van de fresco's in de 
stad, die per definitie slechts
tijdelijk van aard zijn. Ik heb 
een dertigtal foto's opgehangen 

in het museum. Het meest 
trots ben ik op mijn laatste 
twee foto's van de muur die Jo
den en Palestijnen scheidt. Op 
die muur heb ik een afbeelding 
van vechtende mensen aange
bracht, aan beide kanten.”

Tussen 11 en 30 april worden
de fresco’s weer weggehaald 
uit het straatbeeld.

Personages uit schilderijen trekken de stad in

“De kunstwerken zijn van iedereen”
Personages uit de schilde
rijen van het Museum van 
Elsene trekken de stad in. 
Vanaf 5 maart zijn ze te be
wonderen op een twintigtal 
fresco's in een tijdelijk par
cours met ‘street art’.

ELSENE  

W Een straathoek in Elsene, onder handen genomen door Julien de Casabianca.

YVES COUDRON
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JULIEN DE CASABIANCA
 KUNSTENAAR

“De 103-jarige 
Raymond koos voor 
een afbeelding van 
een jonge schilder”

W Een werk van de Casabianca in Rio de Janeiro, Brazilië.
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rekening gehouden in bepaalde 
Brusselse gemeenten. Gezien de 
hoge werkloosheidscijfers in het 
Brussels gewest, is het ongehoord
om de meest kwetsbare groepen 
nog eens extra te belasten. Zich 
kandidaat stellen voor een func
tie is een recht en moet gratis 
zijn. Met dit voorstel willen we 
garanderen dat dit principe ge
respecteerd wordt in alle Brus
selse gemeenten en OCMW’s”, 
verduidelijkt Gnajaj. (blg)

niet evident voor iemand die 
geen inkomen heeft en op zoek is 
naar werk”, vindt Roex.

In de privésector begrijpen zo
wel werkgevers als werknemers 
al langer dat geld vragen om te 
solliciteren niet echt bevorderlijk
is om openstaande vacatures in 
te vullen. Roex en Gnajaj vinden 
dat de openbare diensten dit 
voorbeeld moet volgen. “De over
heid heeft een voorbeeldfunctie, 
maar daarmee wordt helaas geen 

De commissie Binnenlandse Za
ken stemde dinsdag in met 
het voorstel van ordonnantie van 
Elke Roex (SP.A) en Amet Gna
jaj (PS), dat paal en perk stelt aan 
dergelijke praktijken. De tekst 
moet nu nog door het plenaire 
parlement behandeld worden.

Vroeger was het in Brussel ge
bruikelijk om te betalen bij een 
sollicitatie. Nu is dat nog het ge
val bij de OCMW’s van Etterbeek 
en Ukkel. In bepaalde gevallen,
zoals voor lager geschoolde pro
fielen, vragen de gemeenten vijf 

tot vijftien euro per sollicitatie. 

Voor Elke Roex en Amet Gnajaj is
dat een bijzonder problematische
praktijk gezien de hoge werkloos
heidscijfers in Brussel. “Een ge
motiveerde werkzoekende ver
stuurt tot twintig sollicitaties per 
maand. Als iedere werkgever 
daarvoor tien euro vraagt, kom je 
aan 200 euro per maand. Dat is

Gemeenten en OCMW’s 
mogen geen geld meer 
vragen voor sollicitaties

De OCMW’s van Ukkel en 
Etterbeek zullen binnen
kort geen kosten meer kun
nen aanrekenen aan men
sen die bij hen solliciteren.

ELKE ROEX
SP.A

”Een gemotiveerde 
werkzoekende 
verstuurt tot twintig 
sollicitaties per maand”

W Elke Roex wil solliciteren gratis maken bij alle gemeenten en OCMW’s.
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“Het begon met een ‘kerst
mannenloop’ die 5.000 euro
opbracht”, zegt Wilfried De
Koster, gepensioneerd di
recteur van de vrije basis
scholen van Droeshout en
Mazenzele en medebezieler
van de actie. “We maakten
een Facebookpagina aan.
Het bereik daarvan is onge
looflijk. De kersmannenloop
was bedoeld als eenmalige
actie, maar Marianne drong
aan op meer. Let wel: het
geld is niet voor haar. Al is
ze wel testpersoon bij een
universitaire studie in Leu
ven. Om de veertien dagen
hangt ze een hele dag aan
een baxter voor onderzoek.”

Spraakcomputer

Marianne die niet meer
kan spreken, reageert via
haar spraakcomputer: “De
studie is confronterend. In
de VS is er mogelijk een
doorbraak door het gebruik

van kopersulfaat. Er zijn
ook positieve kanten aan die
halfmaandelijkse tests, zo
als mijn contacten met an
dere patiënten. Komt het
mij niet meer ten goede, dan
toch al die mensen die aan
dezelfde ziekte lijden.”

“Het duurde zes maanden
om de diagnose te stellen”,
zucht Mariannes echtgenoot
Gilbert Sacré. Hij stopte
meteen als zelfstandige tim
merman. “Marianne weet
sinds drie jaar aan welke
ziekte ze lijdt: de gevreesde
spierziekte ALS. Na de vast
stelling is de levensver
wachting één tot drie jaar.
Marianne heeft die periode
al overleefd.”

Marianne zelf verliest er de
glimlach niet bij. Ze demon
streert de spraakcomputer
op haar rolstoel, waarmee ze
kan converseren, de tv en
het licht kan aan en uit
doen, op het internet kan
surfen en mails en sms'jes
kan versturen. Haar compu
termuis is een camera. Want

haar handen en benen kan
ze niet meer gebruiken. Ze
moet ook gevoed worden.
Haar kleinkinderen zijn niet
te beroerd om oma te hel
pen. Ze sluit zich niet op.
Voor haar verplaatsingen
gebruikt ze een omgebouw
de auto, waarbij de passa
giersstoel voor het uitstap
pen naar buiten draait.

Haar dochters die les geven
aan de Knipoog in Mazenze
le, coördineren de acties
achter de schermen. “Dit
jaar geven we powerpoint
presentaties in de Duizend
poot, het MAI, 't Luikertje,
De Leertrommel en De Boot.
Het VKO organiseert dit
zelf.”

Ontroerend

Soms is het ontroerend wat
mensen doen. Femke, een
meisje in een rolstoel, kwam
het geld uit haar spaarpot
geven en drie tienjarige jon
gens zongen driekoningen
en brachten de opbrengst
naar Marianne. Op 25 maart
sluiten we de actie af. Als er
daarna nog iets opgezet
wordt, is dat meegenomen.”

Hele reeks acties heeft onverhoopt succes

ALS-patiënte 
Marianne Vermeiren 
verenigt Mazenzele 
tegen haar ziekte
Vorig jaar werd in de vrije 
basisscholen van Droes
hout en Mazenzele geld in
gezameld voor de ALSliga. 
Op verzoek van ALSpati
ente Marianne Vermeiren 
gaven haar dochters Isabel
le en Elke Sacré het project 
meer uitstraling. “Het suc
ces is onverhoopt.”

MAZENZELE 

W Het gezin Sacré en Wilfried De Koster gaan positief om met de spierziekte ALS. 

ERIK GYSELINCK
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O

MARIANNE VERMEIREN
 ALS-PATIËNTE

“Komt het mij niet 
meer ten goede, dan 
toch mensen die aan 
dezelfde ziekte lijden”

In samenwerking 
met de vzw Een Hart 
Voor ALS uit Laarne 
organiseert Martine 
Ledens uit Zaven-
tem het driedaagse 
sportevenement 
‘Ortler Mountain 
Challenge’ in Zuid-
Tirol. Ledens verloor 
in 2012 één van 
haar beste vriendin-
nen aan ALS. “Toen 
nam ik me voor een 
evenement te orga-
niseren om centjes 
voor onderzoek bij-
een te rapen”, zegt 
ze. “Eerder toevallig 
kwam ik in contact 
met de vzw Een Hart 
voor ALS uit Laarne. 
Voorzitter Alain Ver-
specht heeft zelf 
ALS in een vergevor-
derd stadium. Maar 
Alains hoofd werkt 
nog op volle toeren 
en dus richtte hij 
enkele jaren gele-
den de vzw Een Hart 

voor ALS op, waar-
voor hij de meeste 
acties zelf opzet van 
aan zijn computer.”
Voor dit jaar bedach-
ten Alain en Martine 
een groot sporteve-
nement: de ‘Ortler 
Mountain Challenge’. 
“Ongelooflijk hoe ie-
mand die niet meer 
kan bewegen, zo’n 
evenement begees-
tert”, zegt Martine. 
“We trekken van 7 
tot 9 juli naar Zuid-
Tirol. Op het pro-
gramma staan twee 

grote uitdagingen 
met de fiets: eerst de 
beklimming van de 
Stelvio op 7 juli, of 
daags nadien die van 
de Gavia en Mortiro-
lo. Op 9 juli zijn de 
‘trailrunners’ aan de 
beurt. Er is die dag 
ook een familiewan-
deling voorzien. We 
hopen op veel deel-
nemers. De inschrij-
vingen zijn open. Gel-
la Vandecaveye en 
Niels Albert zijn me-
ter en peter van het 
evenement.”  (pdx)

ZAVENTEMSE MARTINE LOKT
FIETSERS VOOR ‘ALS’ NAAR ZUID-TIROL

D
PW

vonden. Maar wie de brand aan
gestoken heeft, is momenteel nog 
onduidelijk. Het parket onder
zoekt de zaak. Donderdag zit de 
gemeente samen met de verzeke
raar om een schatting te maken 
van de schade. De politie houdt 
alle scholen in Anderlecht mo
menteel extra in de gaten.   (ycs)

beschikt de school opnieuw over 
water en elektriciteit. Voor het 
gas opnieuw aangesloten kan 
worden, moeten alle installaties 
gecontroleerd en getest worden
op veiligheid.

Dat de brand aangestoken werd,
staat intussen vast. Er werden 
verschillende brandhaarden ge

zorgen dat die leerlingen tegen 
dan ook opnieuw les kunnen vol
gen op de site van P14. In nieuwe 
lokalen, als die tegen dan al ge
bouwd zijn. Zo niet, in tijdelijke 
containerklassen.”

Een gespecialiseerde firma
heeft tussen zaterdag en maan
dag het puin geruimd. Inmiddels 

In de nacht van vrijdag op zater
dag stichtte een onbekende brand
op de site van gemeenteschool 
Scherdemael P14 aan de Vrije 
Academielaan in Anderlecht. 
Twee paviljoenen, met daarin vijf
klaslokalen en het bureel van de 
directie van de kleuterafdeling, 
werden vernield. De school blijft 
sowieso de rest van de week ge
sloten, maar de gemeente voor
ziet opvang in de Franstalige bi
bliotheek. Vanaf maandag kun
nen 530 leerlingen opnieuw les 
volgen op de site in de acht pavil

De Vlaamse Gemeen
schapscommissie (VGC) 
stelt een gebouw ter be
schikking waar honderd
twintig leerlingen van de 
uitgebrande Franstalige 
school Scherdemael P14 
les kunnen volgen. joenen die niet beschadigd wer

den door de brand. De overige 
120 leerlingen kunnen les volgen 
in een gebouw van de VGC in de 
omgeving van P14, waar school 
Kasterlinden ooit onderdak vond.

Water en elektriciteit

“We mogen dat gebouw gebrui
ken tot 30 juni,” zegt Fabrice 
Cumps (PS), schepen van Onder
wijs in Anderlecht, die de VGC 
uitdrukkelijk dankt voor de hulp. 
“Volgend schooljaar komt daar 
immers een uitbreiding van 
school COOVI. We zullen ervoor 

FABRICE CUMPS
 SCHEPEN VAN ONDERWIJS

“We mogen het gebouw 
gebruiken tot 30 juni”

W De brandweer kon niet verhinderen dat een deel van de Franstalige school Scherdemael P14 in vlammen opging.

JH
P

ANDERLECHT 

Vlaamse Gemeenschap helpt 
leerlingen Franstalige school
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SINT-AGATHA-BERCHEM 

Huurders gezocht 
voor fietsboxen
De gemeente SintAgatha
Berchem heeft vijf nieuwe 
fietsboxen geplaatst. Die be
vinden zich op het Koning 
Boudewijnplein en het Oscar 
Ruelensplein, maar ook aan 
de Wilderstraat, de Katteput
straat en de Fik Guidon
straat. Vijftien van de vijfen
twintig beschikbare plaatsen 
voor fietsen werden reeds ge
reserveerd. Voor de andere 
zoekt de gemeente nog huur
ders. Wie een plaatsje voor 
zijn fiets wil, moet aan enke
le voorwaarden voldoen. Re
gelmatig fietsen, is uiteraard 
een must. Maar kandidaat
huurders mogen bijvoorbeeld 
ook geen garage hebben, of 
thuis over een grote ruimte 
beschikken, waar de fiets ge
stald kan worden. Wie op 
minder dan driehonderd me
ter van een box woont, krijgt 
voorrang. De jaarlijkse huur
prijs bedraagt 25 euro, plus 
150 euro waarborg. Het Brus
sels Gewest subsidieert de 
boxen voor 15.000 euro.   (ycs)

OPWIJK

Inzet vindt vertrek 
gemeente uit TMVW 
geen goed idee
Inzet vindt het vertrek van 
de gemeente uit TMVW geen 
goed idee. De uitstap is vol
gens de oppositiepartij terug 
te brengen tot een uit de 
hand gelopen meningsver
schil waarbij de gemeente 
koste wat het kost aan het 
langste eind wil trekken. “Er
ger is dat de uitstap ons veel 
geld zal kosten. Tussen 1,5 en 
2,8 miljoen euro”, schat voor
malig schepen Paul Verhae
vert. Inzet vraagt zich ook af 
wie voortaan alle riolerings 
en saneringswerken zal op
volgen bij de gemeente. Tij
dens de vorige legislatuur 
werd steeds gepoogd om een 
subsidiebelofte te bekomen. 
Daarbij vervalt de subsidie 
wanneer de werken niet bin
nen een bepaald tijdsbestek 
zijn uitgevoerd. Door de uit
stap uit de watermaatschap
pij moet extra budget gevon
den worden.  (ego)

ZEMST

Parking gedeeltelijk 
gesloten door werken
Op maandag 22 februari 
startte de bouw van een nieu
we hoogspanningscabine 
voor Eandis aan de Smis
kensweg. Tijdens de werk
zaamheden wordt de linker
kant van de parking volledig 
afgesloten, de rechterkant 
blijft beschikbaar. Mogelijk 
zal het verkeer ook af en toe 
hinder ondervinden, zoals bij 
de leveringen voor de werf. 
De werkzaamheden zullen 
ongeveer twee maanden in 
beslag nemen. Daarna wor
den nieuwe kabels aange
bracht en aangesloten op de 
nieuwe cabine. De planning 
kan nog wijzigen door weers
omstandigheden en onvoor
ziene gebeurtenissen.  (ddl)

Het project ‘Outings’ is het
geesteskind van Julien de Ca
sabianca die zo een brug slaat 
tussen de klassieke schone 
kunsten en hedendaagse ‘street
art’. De Franse kunstenaar fo
tografeert personages van 
schilderijen in musea, drukt ze 
af op posterformaat en plakt ze 
op muren in de stad. Zo waren 
er al ‘Outings’ in steden als 
New York, Jeruzalem, Moskou 
en Parijs.

Het Museum van Elsene is
het eerste Belgische cultuur
huis dat zijn collectie via ‘Ou
tings’ op straat in de kijker 
plaatst. Julien de Casabianca 
werkte daarvoor samen met de 
jongeren van de Elsense jeugd
werking en de senioren van 

OCMWrusthuizen Les Heu
res Douces en Van Aa.

“We zijn samen door het mu
seum gewandeld en hebben 
vijfentwintig personages geko
zen”, zegt de kunstenaar. “Ik 
vijf, de jongeren tien en de ou
deren ook tien. Er was geen 
richtlijn. Iedereen mocht de 
personages kiezen, die hij of zij 
uit het schilderij wou bevrij

den. De keuze van de jongeren 
heeft me wel verrast. Ze had
den vaak een voorkeur voor 
poëtische en gevoelige werken. 
Dat is niet bepaald iets waar
mee je scoort op de speelplaats.
De 103jarige Raymond heeft 
gekozen voor een afbeelding 
van een jonge schilder. Jaren 
geleden, toen hij nog goed kon 
zien, heeft Raymond zelf ook 
geschilderd.”

Vooral bezig met voetbal

Mensen in contact brengen
met kunst, daar gaat het om in 
het werk van de Casabianca. 
En dan in de eerste plaats de 
mensen die zelden of nooit een 
museum bezoeken.

“We staan er amper bij stil,
maar het museum en de kunst
werken zijn van iedereen. Ze 
behoren ons toe. Een veertien
jarige die zich vooral bezig
houdt met voetbal, weet dat 
niet. En dat geldt eigenlijk ook 
voor heel wat andere mensen.”

Parallel met de straatexpo
loopt in het museum van 
5 maart tot 10 april een over
zichtstentoonstelling van de
‘Outings’ van de Casabianca.

“De foto's zijn de definitieve
weerslag van de fresco's in de 
stad, die per definitie slechts
tijdelijk van aard zijn. Ik heb 
een dertigtal foto's opgehangen 

in het museum. Het meest 
trots ben ik op mijn laatste 
twee foto's van de muur die Jo
den en Palestijnen scheidt. Op 
die muur heb ik een afbeelding 
van vechtende mensen aange
bracht, aan beide kanten.”

Tussen 11 en 30 april worden
de fresco’s weer weggehaald 
uit het straatbeeld.

Personages uit schilderijen trekken de stad in

“De kunstwerken zijn van iedereen”
Personages uit de schilde
rijen van het Museum van 
Elsene trekken de stad in. 
Vanaf 5 maart zijn ze te be
wonderen op een twintigtal 
fresco's in een tijdelijk par
cours met ‘street art’.

ELSENE  

W Een straathoek in Elsene, onder handen genomen door Julien de Casabianca.

YVES COUDRON
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JULIEN DE CASABIANCA
 KUNSTENAAR

“De 103-jarige 
Raymond koos voor 
een afbeelding van 
een jonge schilder”

W Een werk van de Casabianca in Rio de Janeiro, Brazilië.
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rekening gehouden in bepaalde 
Brusselse gemeenten. Gezien de 
hoge werkloosheidscijfers in het 
Brussels gewest, is het ongehoord
om de meest kwetsbare groepen 
nog eens extra te belasten. Zich 
kandidaat stellen voor een func
tie is een recht en moet gratis 
zijn. Met dit voorstel willen we 
garanderen dat dit principe ge
respecteerd wordt in alle Brus
selse gemeenten en OCMW’s”, 
verduidelijkt Gnajaj. (blg)

niet evident voor iemand die 
geen inkomen heeft en op zoek is 
naar werk”, vindt Roex.

In de privésector begrijpen zo
wel werkgevers als werknemers 
al langer dat geld vragen om te 
solliciteren niet echt bevorderlijk
is om openstaande vacatures in 
te vullen. Roex en Gnajaj vinden 
dat de openbare diensten dit 
voorbeeld moet volgen. “De over
heid heeft een voorbeeldfunctie, 
maar daarmee wordt helaas geen 

De commissie Binnenlandse Za
ken stemde dinsdag in met 
het voorstel van ordonnantie van 
Elke Roex (SP.A) en Amet Gna
jaj (PS), dat paal en perk stelt aan 
dergelijke praktijken. De tekst 
moet nu nog door het plenaire 
parlement behandeld worden.

Vroeger was het in Brussel ge
bruikelijk om te betalen bij een 
sollicitatie. Nu is dat nog het ge
val bij de OCMW’s van Etterbeek 
en Ukkel. In bepaalde gevallen,
zoals voor lager geschoolde pro
fielen, vragen de gemeenten vijf 

tot vijftien euro per sollicitatie. 

Voor Elke Roex en Amet Gnajaj is
dat een bijzonder problematische
praktijk gezien de hoge werkloos
heidscijfers in Brussel. “Een ge
motiveerde werkzoekende ver
stuurt tot twintig sollicitaties per 
maand. Als iedere werkgever 
daarvoor tien euro vraagt, kom je 
aan 200 euro per maand. Dat is

Gemeenten en OCMW’s 
mogen geen geld meer 
vragen voor sollicitaties

De OCMW’s van Ukkel en 
Etterbeek zullen binnen
kort geen kosten meer kun
nen aanrekenen aan men
sen die bij hen solliciteren.

ELKE ROEX
SP.A

”Een gemotiveerde 
werkzoekende 
verstuurt tot twintig 
sollicitaties per maand”

W Elke Roex wil solliciteren gratis maken bij alle gemeenten en OCMW’s.
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“Het begon met een ‘kerst
mannenloop’ die 5.000 euro
opbracht”, zegt Wilfried De
Koster, gepensioneerd di
recteur van de vrije basis
scholen van Droeshout en
Mazenzele en medebezieler
van de actie. “We maakten
een Facebookpagina aan.
Het bereik daarvan is onge
looflijk. De kersmannenloop
was bedoeld als eenmalige
actie, maar Marianne drong
aan op meer. Let wel: het
geld is niet voor haar. Al is
ze wel testpersoon bij een
universitaire studie in Leu
ven. Om de veertien dagen
hangt ze een hele dag aan
een baxter voor onderzoek.”

Spraakcomputer

Marianne die niet meer
kan spreken, reageert via
haar spraakcomputer: “De
studie is confronterend. In
de VS is er mogelijk een
doorbraak door het gebruik

van kopersulfaat. Er zijn
ook positieve kanten aan die
halfmaandelijkse tests, zo
als mijn contacten met an
dere patiënten. Komt het
mij niet meer ten goede, dan
toch al die mensen die aan
dezelfde ziekte lijden.”

“Het duurde zes maanden
om de diagnose te stellen”,
zucht Mariannes echtgenoot
Gilbert Sacré. Hij stopte
meteen als zelfstandige tim
merman. “Marianne weet
sinds drie jaar aan welke
ziekte ze lijdt: de gevreesde
spierziekte ALS. Na de vast
stelling is de levensver
wachting één tot drie jaar.
Marianne heeft die periode
al overleefd.”

Marianne zelf verliest er de
glimlach niet bij. Ze demon
streert de spraakcomputer
op haar rolstoel, waarmee ze
kan converseren, de tv en
het licht kan aan en uit
doen, op het internet kan
surfen en mails en sms'jes
kan versturen. Haar compu
termuis is een camera. Want

haar handen en benen kan
ze niet meer gebruiken. Ze
moet ook gevoed worden.
Haar kleinkinderen zijn niet
te beroerd om oma te hel
pen. Ze sluit zich niet op.
Voor haar verplaatsingen
gebruikt ze een omgebouw
de auto, waarbij de passa
giersstoel voor het uitstap
pen naar buiten draait.

Haar dochters die les geven
aan de Knipoog in Mazenze
le, coördineren de acties
achter de schermen. “Dit
jaar geven we powerpoint
presentaties in de Duizend
poot, het MAI, 't Luikertje,
De Leertrommel en De Boot.
Het VKO organiseert dit
zelf.”

Ontroerend

Soms is het ontroerend wat
mensen doen. Femke, een
meisje in een rolstoel, kwam
het geld uit haar spaarpot
geven en drie tienjarige jon
gens zongen driekoningen
en brachten de opbrengst
naar Marianne. Op 25 maart
sluiten we de actie af. Als er
daarna nog iets opgezet
wordt, is dat meegenomen.”

Hele reeks acties heeft onverhoopt succes

ALS-patiënte 
Marianne Vermeiren 
verenigt Mazenzele 
tegen haar ziekte
Vorig jaar werd in de vrije 
basisscholen van Droes
hout en Mazenzele geld in
gezameld voor de ALSliga. 
Op verzoek van ALSpati
ente Marianne Vermeiren 
gaven haar dochters Isabel
le en Elke Sacré het project 
meer uitstraling. “Het suc
ces is onverhoopt.”

MAZENZELE 

W Het gezin Sacré en Wilfried De Koster gaan positief om met de spierziekte ALS. 

ERIK GYSELINCK
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MARIANNE VERMEIREN
 ALS-PATIËNTE

“Komt het mij niet 
meer ten goede, dan 
toch mensen die aan 
dezelfde ziekte lijden”

In samenwerking 
met de vzw Een Hart 
Voor ALS uit Laarne 
organiseert Martine 
Ledens uit Zaven-
tem het driedaagse 
sportevenement 
‘Ortler Mountain 
Challenge’ in Zuid-
Tirol. Ledens verloor 
in 2012 één van 
haar beste vriendin-
nen aan ALS. “Toen 
nam ik me voor een 
evenement te orga-
niseren om centjes 
voor onderzoek bij-
een te rapen”, zegt 
ze. “Eerder toevallig 
kwam ik in contact 
met de vzw Een Hart 
voor ALS uit Laarne. 
Voorzitter Alain Ver-
specht heeft zelf 
ALS in een vergevor-
derd stadium. Maar 
Alains hoofd werkt 
nog op volle toeren 
en dus richtte hij 
enkele jaren gele-
den de vzw Een Hart 

voor ALS op, waar-
voor hij de meeste 
acties zelf opzet van 
aan zijn computer.”
Voor dit jaar bedach-
ten Alain en Martine 
een groot sporteve-
nement: de ‘Ortler 
Mountain Challenge’. 
“Ongelooflijk hoe ie-
mand die niet meer 
kan bewegen, zo’n 
evenement begees-
tert”, zegt Martine. 
“We trekken van 7 
tot 9 juli naar Zuid-
Tirol. Op het pro-
gramma staan twee 

grote uitdagingen 
met de fiets: eerst de 
beklimming van de 
Stelvio op 7 juli, of 
daags nadien die van 
de Gavia en Mortiro-
lo. Op 9 juli zijn de 
‘trailrunners’ aan de 
beurt. Er is die dag 
ook een familiewan-
deling voorzien. We 
hopen op veel deel-
nemers. De inschrij-
vingen zijn open. Gel-
la Vandecaveye en 
Niels Albert zijn me-
ter en peter van het 
evenement.”  (pdx)

ZAVENTEMSE MARTINE LOKT
FIETSERS VOOR ‘ALS’ NAAR ZUID-TIROL
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vonden. Maar wie de brand aan
gestoken heeft, is momenteel nog 
onduidelijk. Het parket onder
zoekt de zaak. Donderdag zit de 
gemeente samen met de verzeke
raar om een schatting te maken 
van de schade. De politie houdt 
alle scholen in Anderlecht mo
menteel extra in de gaten.   (ycs)

beschikt de school opnieuw over 
water en elektriciteit. Voor het 
gas opnieuw aangesloten kan 
worden, moeten alle installaties 
gecontroleerd en getest worden
op veiligheid.

Dat de brand aangestoken werd,
staat intussen vast. Er werden 
verschillende brandhaarden ge

zorgen dat die leerlingen tegen 
dan ook opnieuw les kunnen vol
gen op de site van P14. In nieuwe 
lokalen, als die tegen dan al ge
bouwd zijn. Zo niet, in tijdelijke 
containerklassen.”

Een gespecialiseerde firma
heeft tussen zaterdag en maan
dag het puin geruimd. Inmiddels 

In de nacht van vrijdag op zater
dag stichtte een onbekende brand
op de site van gemeenteschool 
Scherdemael P14 aan de Vrije 
Academielaan in Anderlecht. 
Twee paviljoenen, met daarin vijf
klaslokalen en het bureel van de 
directie van de kleuterafdeling, 
werden vernield. De school blijft 
sowieso de rest van de week ge
sloten, maar de gemeente voor
ziet opvang in de Franstalige bi
bliotheek. Vanaf maandag kun
nen 530 leerlingen opnieuw les 
volgen op de site in de acht pavil

De Vlaamse Gemeen
schapscommissie (VGC) 
stelt een gebouw ter be
schikking waar honderd
twintig leerlingen van de 
uitgebrande Franstalige 
school Scherdemael P14 
les kunnen volgen. joenen die niet beschadigd wer

den door de brand. De overige 
120 leerlingen kunnen les volgen 
in een gebouw van de VGC in de 
omgeving van P14, waar school 
Kasterlinden ooit onderdak vond.

Water en elektriciteit

“We mogen dat gebouw gebrui
ken tot 30 juni,” zegt Fabrice 
Cumps (PS), schepen van Onder
wijs in Anderlecht, die de VGC 
uitdrukkelijk dankt voor de hulp. 
“Volgend schooljaar komt daar 
immers een uitbreiding van 
school COOVI. We zullen ervoor 

FABRICE CUMPS
 SCHEPEN VAN ONDERWIJS

“We mogen het gebouw 
gebruiken tot 30 juni”

W De brandweer kon niet verhinderen dat een deel van de Franstalige school Scherdemael P14 in vlammen opging.
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SINT-AGATHA-BERCHEM 

Huurders gezocht 
voor fietsboxen
De gemeente SintAgatha
Berchem heeft vijf nieuwe 
fietsboxen geplaatst. Die be
vinden zich op het Koning 
Boudewijnplein en het Oscar 
Ruelensplein, maar ook aan 
de Wilderstraat, de Katteput
straat en de Fik Guidon
straat. Vijftien van de vijfen
twintig beschikbare plaatsen 
voor fietsen werden reeds ge
reserveerd. Voor de andere 
zoekt de gemeente nog huur
ders. Wie een plaatsje voor 
zijn fiets wil, moet aan enke
le voorwaarden voldoen. Re
gelmatig fietsen, is uiteraard 
een must. Maar kandidaat
huurders mogen bijvoorbeeld 
ook geen garage hebben, of 
thuis over een grote ruimte 
beschikken, waar de fiets ge
stald kan worden. Wie op 
minder dan driehonderd me
ter van een box woont, krijgt 
voorrang. De jaarlijkse huur
prijs bedraagt 25 euro, plus 
150 euro waarborg. Het Brus
sels Gewest subsidieert de 
boxen voor 15.000 euro.   (ycs)

OPWIJK

Inzet vindt vertrek 
gemeente uit TMVW 
geen goed idee
Inzet vindt het vertrek van 
de gemeente uit TMVW geen 
goed idee. De uitstap is vol
gens de oppositiepartij terug 
te brengen tot een uit de 
hand gelopen meningsver
schil waarbij de gemeente 
koste wat het kost aan het 
langste eind wil trekken. “Er
ger is dat de uitstap ons veel 
geld zal kosten. Tussen 1,5 en 
2,8 miljoen euro”, schat voor
malig schepen Paul Verhae
vert. Inzet vraagt zich ook af 
wie voortaan alle riolerings 
en saneringswerken zal op
volgen bij de gemeente. Tij
dens de vorige legislatuur 
werd steeds gepoogd om een 
subsidiebelofte te bekomen. 
Daarbij vervalt de subsidie 
wanneer de werken niet bin
nen een bepaald tijdsbestek 
zijn uitgevoerd. Door de uit
stap uit de watermaatschap
pij moet extra budget gevon
den worden.  (ego)

ZEMST

Parking gedeeltelijk 
gesloten door werken
Op maandag 22 februari 
startte de bouw van een nieu
we hoogspanningscabine 
voor Eandis aan de Smis
kensweg. Tijdens de werk
zaamheden wordt de linker
kant van de parking volledig 
afgesloten, de rechterkant 
blijft beschikbaar. Mogelijk 
zal het verkeer ook af en toe 
hinder ondervinden, zoals bij 
de leveringen voor de werf. 
De werkzaamheden zullen 
ongeveer twee maanden in 
beslag nemen. Daarna wor
den nieuwe kabels aange
bracht en aangesloten op de 
nieuwe cabine. De planning 
kan nog wijzigen door weers
omstandigheden en onvoor
ziene gebeurtenissen.  (ddl)

Het project ‘Outings’ is het
geesteskind van Julien de Ca
sabianca die zo een brug slaat 
tussen de klassieke schone 
kunsten en hedendaagse ‘street
art’. De Franse kunstenaar fo
tografeert personages van 
schilderijen in musea, drukt ze 
af op posterformaat en plakt ze 
op muren in de stad. Zo waren 
er al ‘Outings’ in steden als 
New York, Jeruzalem, Moskou 
en Parijs.

Het Museum van Elsene is
het eerste Belgische cultuur
huis dat zijn collectie via ‘Ou
tings’ op straat in de kijker 
plaatst. Julien de Casabianca 
werkte daarvoor samen met de 
jongeren van de Elsense jeugd
werking en de senioren van 

OCMWrusthuizen Les Heu
res Douces en Van Aa.

“We zijn samen door het mu
seum gewandeld en hebben 
vijfentwintig personages geko
zen”, zegt de kunstenaar. “Ik 
vijf, de jongeren tien en de ou
deren ook tien. Er was geen 
richtlijn. Iedereen mocht de 
personages kiezen, die hij of zij 
uit het schilderij wou bevrij

den. De keuze van de jongeren 
heeft me wel verrast. Ze had
den vaak een voorkeur voor 
poëtische en gevoelige werken. 
Dat is niet bepaald iets waar
mee je scoort op de speelplaats.
De 103jarige Raymond heeft 
gekozen voor een afbeelding 
van een jonge schilder. Jaren 
geleden, toen hij nog goed kon 
zien, heeft Raymond zelf ook 
geschilderd.”

Vooral bezig met voetbal

Mensen in contact brengen
met kunst, daar gaat het om in 
het werk van de Casabianca. 
En dan in de eerste plaats de 
mensen die zelden of nooit een 
museum bezoeken.

“We staan er amper bij stil,
maar het museum en de kunst
werken zijn van iedereen. Ze 
behoren ons toe. Een veertien
jarige die zich vooral bezig
houdt met voetbal, weet dat 
niet. En dat geldt eigenlijk ook 
voor heel wat andere mensen.”

Parallel met de straatexpo
loopt in het museum van 
5 maart tot 10 april een over
zichtstentoonstelling van de
‘Outings’ van de Casabianca.

“De foto's zijn de definitieve
weerslag van de fresco's in de 
stad, die per definitie slechts
tijdelijk van aard zijn. Ik heb 
een dertigtal foto's opgehangen 

in het museum. Het meest 
trots ben ik op mijn laatste 
twee foto's van de muur die Jo
den en Palestijnen scheidt. Op 
die muur heb ik een afbeelding 
van vechtende mensen aange
bracht, aan beide kanten.”

Tussen 11 en 30 april worden
de fresco’s weer weggehaald 
uit het straatbeeld.

Personages uit schilderijen trekken de stad in

“De kunstwerken zijn van iedereen”
Personages uit de schilde
rijen van het Museum van 
Elsene trekken de stad in. 
Vanaf 5 maart zijn ze te be
wonderen op een twintigtal 
fresco's in een tijdelijk par
cours met ‘street art’.

ELSENE  

W Een straathoek in Elsene, onder handen genomen door Julien de Casabianca.

YVES COUDRON
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JULIEN DE CASABIANCA
 KUNSTENAAR

“De 103-jarige 
Raymond koos voor 
een afbeelding van 
een jonge schilder”

W Een werk van de Casabianca in Rio de Janeiro, Brazilië.
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rekening gehouden in bepaalde 
Brusselse gemeenten. Gezien de 
hoge werkloosheidscijfers in het 
Brussels gewest, is het ongehoord
om de meest kwetsbare groepen 
nog eens extra te belasten. Zich 
kandidaat stellen voor een func
tie is een recht en moet gratis 
zijn. Met dit voorstel willen we 
garanderen dat dit principe ge
respecteerd wordt in alle Brus
selse gemeenten en OCMW’s”, 
verduidelijkt Gnajaj. (blg)

niet evident voor iemand die 
geen inkomen heeft en op zoek is 
naar werk”, vindt Roex.

In de privésector begrijpen zo
wel werkgevers als werknemers 
al langer dat geld vragen om te 
solliciteren niet echt bevorderlijk
is om openstaande vacatures in 
te vullen. Roex en Gnajaj vinden 
dat de openbare diensten dit 
voorbeeld moet volgen. “De over
heid heeft een voorbeeldfunctie, 
maar daarmee wordt helaas geen 

De commissie Binnenlandse Za
ken stemde dinsdag in met 
het voorstel van ordonnantie van 
Elke Roex (SP.A) en Amet Gna
jaj (PS), dat paal en perk stelt aan 
dergelijke praktijken. De tekst 
moet nu nog door het plenaire 
parlement behandeld worden.

Vroeger was het in Brussel ge
bruikelijk om te betalen bij een 
sollicitatie. Nu is dat nog het ge
val bij de OCMW’s van Etterbeek 
en Ukkel. In bepaalde gevallen,
zoals voor lager geschoolde pro
fielen, vragen de gemeenten vijf 

tot vijftien euro per sollicitatie. 

Voor Elke Roex en Amet Gnajaj is
dat een bijzonder problematische
praktijk gezien de hoge werkloos
heidscijfers in Brussel. “Een ge
motiveerde werkzoekende ver
stuurt tot twintig sollicitaties per 
maand. Als iedere werkgever 
daarvoor tien euro vraagt, kom je 
aan 200 euro per maand. Dat is

Gemeenten en OCMW’s 
mogen geen geld meer 
vragen voor sollicitaties

De OCMW’s van Ukkel en 
Etterbeek zullen binnen
kort geen kosten meer kun
nen aanrekenen aan men
sen die bij hen solliciteren.

ELKE ROEX
SP.A

”Een gemotiveerde 
werkzoekende 
verstuurt tot twintig 
sollicitaties per maand”

W Elke Roex wil solliciteren gratis maken bij alle gemeenten en OCMW’s.
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“Het begon met een ‘kerst
mannenloop’ die 5.000 euro
opbracht”, zegt Wilfried De
Koster, gepensioneerd di
recteur van de vrije basis
scholen van Droeshout en
Mazenzele en medebezieler
van de actie. “We maakten
een Facebookpagina aan.
Het bereik daarvan is onge
looflijk. De kersmannenloop
was bedoeld als eenmalige
actie, maar Marianne drong
aan op meer. Let wel: het
geld is niet voor haar. Al is
ze wel testpersoon bij een
universitaire studie in Leu
ven. Om de veertien dagen
hangt ze een hele dag aan
een baxter voor onderzoek.”

Spraakcomputer

Marianne die niet meer
kan spreken, reageert via
haar spraakcomputer: “De
studie is confronterend. In
de VS is er mogelijk een
doorbraak door het gebruik

van kopersulfaat. Er zijn
ook positieve kanten aan die
halfmaandelijkse tests, zo
als mijn contacten met an
dere patiënten. Komt het
mij niet meer ten goede, dan
toch al die mensen die aan
dezelfde ziekte lijden.”

“Het duurde zes maanden
om de diagnose te stellen”,
zucht Mariannes echtgenoot
Gilbert Sacré. Hij stopte
meteen als zelfstandige tim
merman. “Marianne weet
sinds drie jaar aan welke
ziekte ze lijdt: de gevreesde
spierziekte ALS. Na de vast
stelling is de levensver
wachting één tot drie jaar.
Marianne heeft die periode
al overleefd.”

Marianne zelf verliest er de
glimlach niet bij. Ze demon
streert de spraakcomputer
op haar rolstoel, waarmee ze
kan converseren, de tv en
het licht kan aan en uit
doen, op het internet kan
surfen en mails en sms'jes
kan versturen. Haar compu
termuis is een camera. Want

haar handen en benen kan
ze niet meer gebruiken. Ze
moet ook gevoed worden.
Haar kleinkinderen zijn niet
te beroerd om oma te hel
pen. Ze sluit zich niet op.
Voor haar verplaatsingen
gebruikt ze een omgebouw
de auto, waarbij de passa
giersstoel voor het uitstap
pen naar buiten draait.

Haar dochters die les geven
aan de Knipoog in Mazenze
le, coördineren de acties
achter de schermen. “Dit
jaar geven we powerpoint
presentaties in de Duizend
poot, het MAI, 't Luikertje,
De Leertrommel en De Boot.
Het VKO organiseert dit
zelf.”

Ontroerend

Soms is het ontroerend wat
mensen doen. Femke, een
meisje in een rolstoel, kwam
het geld uit haar spaarpot
geven en drie tienjarige jon
gens zongen driekoningen
en brachten de opbrengst
naar Marianne. Op 25 maart
sluiten we de actie af. Als er
daarna nog iets opgezet
wordt, is dat meegenomen.”

Hele reeks acties heeft onverhoopt succes

ALS-patiënte 
Marianne Vermeiren 
verenigt Mazenzele 
tegen haar ziekte
Vorig jaar werd in de vrije 
basisscholen van Droes
hout en Mazenzele geld in
gezameld voor de ALSliga. 
Op verzoek van ALSpati
ente Marianne Vermeiren 
gaven haar dochters Isabel
le en Elke Sacré het project 
meer uitstraling. “Het suc
ces is onverhoopt.”

MAZENZELE 

W Het gezin Sacré en Wilfried De Koster gaan positief om met de spierziekte ALS. 
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“Komt het mij niet 
meer ten goede, dan 
toch mensen die aan 
dezelfde ziekte lijden”

In samenwerking 
met de vzw Een Hart 
Voor ALS uit Laarne 
organiseert Martine 
Ledens uit Zaven-
tem het driedaagse 
sportevenement 
‘Ortler Mountain 
Challenge’ in Zuid-
Tirol. Ledens verloor 
in 2012 één van 
haar beste vriendin-
nen aan ALS. “Toen 
nam ik me voor een 
evenement te orga-
niseren om centjes 
voor onderzoek bij-
een te rapen”, zegt 
ze. “Eerder toevallig 
kwam ik in contact 
met de vzw Een Hart 
voor ALS uit Laarne. 
Voorzitter Alain Ver-
specht heeft zelf 
ALS in een vergevor-
derd stadium. Maar 
Alains hoofd werkt 
nog op volle toeren 
en dus richtte hij 
enkele jaren gele-
den de vzw Een Hart 

voor ALS op, waar-
voor hij de meeste 
acties zelf opzet van 
aan zijn computer.”
Voor dit jaar bedach-
ten Alain en Martine 
een groot sporteve-
nement: de ‘Ortler 
Mountain Challenge’. 
“Ongelooflijk hoe ie-
mand die niet meer 
kan bewegen, zo’n 
evenement begees-
tert”, zegt Martine. 
“We trekken van 7 
tot 9 juli naar Zuid-
Tirol. Op het pro-
gramma staan twee 

grote uitdagingen 
met de fiets: eerst de 
beklimming van de 
Stelvio op 7 juli, of 
daags nadien die van 
de Gavia en Mortiro-
lo. Op 9 juli zijn de 
‘trailrunners’ aan de 
beurt. Er is die dag 
ook een familiewan-
deling voorzien. We 
hopen op veel deel-
nemers. De inschrij-
vingen zijn open. Gel-
la Vandecaveye en 
Niels Albert zijn me-
ter en peter van het 
evenement.”  (pdx)
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vonden. Maar wie de brand aan
gestoken heeft, is momenteel nog 
onduidelijk. Het parket onder
zoekt de zaak. Donderdag zit de 
gemeente samen met de verzeke
raar om een schatting te maken 
van de schade. De politie houdt 
alle scholen in Anderlecht mo
menteel extra in de gaten.   (ycs)

beschikt de school opnieuw over 
water en elektriciteit. Voor het 
gas opnieuw aangesloten kan 
worden, moeten alle installaties 
gecontroleerd en getest worden
op veiligheid.

Dat de brand aangestoken werd,
staat intussen vast. Er werden 
verschillende brandhaarden ge

zorgen dat die leerlingen tegen 
dan ook opnieuw les kunnen vol
gen op de site van P14. In nieuwe 
lokalen, als die tegen dan al ge
bouwd zijn. Zo niet, in tijdelijke 
containerklassen.”

Een gespecialiseerde firma
heeft tussen zaterdag en maan
dag het puin geruimd. Inmiddels 

In de nacht van vrijdag op zater
dag stichtte een onbekende brand
op de site van gemeenteschool 
Scherdemael P14 aan de Vrije 
Academielaan in Anderlecht. 
Twee paviljoenen, met daarin vijf
klaslokalen en het bureel van de 
directie van de kleuterafdeling, 
werden vernield. De school blijft 
sowieso de rest van de week ge
sloten, maar de gemeente voor
ziet opvang in de Franstalige bi
bliotheek. Vanaf maandag kun
nen 530 leerlingen opnieuw les 
volgen op de site in de acht pavil

De Vlaamse Gemeen
schapscommissie (VGC) 
stelt een gebouw ter be
schikking waar honderd
twintig leerlingen van de 
uitgebrande Franstalige 
school Scherdemael P14 
les kunnen volgen. joenen die niet beschadigd wer

den door de brand. De overige 
120 leerlingen kunnen les volgen 
in een gebouw van de VGC in de 
omgeving van P14, waar school 
Kasterlinden ooit onderdak vond.

Water en elektriciteit

“We mogen dat gebouw gebrui
ken tot 30 juni,” zegt Fabrice 
Cumps (PS), schepen van Onder
wijs in Anderlecht, die de VGC 
uitdrukkelijk dankt voor de hulp. 
“Volgend schooljaar komt daar 
immers een uitbreiding van 
school COOVI. We zullen ervoor 

FABRICE CUMPS
 SCHEPEN VAN ONDERWIJS

“We mogen het gebouw 
gebruiken tot 30 juni”

W De brandweer kon niet verhinderen dat een deel van de Franstalige school Scherdemael P14 in vlammen opging.
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