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SYNERGIE

Architectuurstudenten van de
ULB zijn sinds 2016 samen met 
de vzw 't Eilandje aan de slag 
om daklozen in Brussel een on-
derkomen aan te bieden. Het 
project ‘Home For Less’ moet 
het daklozenprobleem aanpak-
ken. De afgelopen maanden 
werden verschillende modules 
opgebouwd én uitgetest.

“Met die bevindingen zijn de
studenten  terug aan de slag ge-
gaan en hebben ze negen nieu-
we modules opgebouwd”, ver-
telt Apolline Vranken van Ho-
me For Less.

Zwaar of fragiel

“Na het uittesten in januari
hebben de studenten de modu-
les weer afgebroken en naar een
andere plek vervoerd. Daaruit 
bleek dat sommige materialen 
te zwaar waren, en sommige te 
fragiel. Ook op het vlak van de 
indeling van de module werden 
veel aanpassingen gedaan.”

Masterstudent Taoufik Ham-
zaoui en zijn groep hebben hun 

module aangepast om de onder-
delen makkelijker verplaats-
baar te maken. “We hebben on-
der andere wielen onder be-
paalde meubelstukken 
geplaatst. Sommige meubel-
stukken hebben ook een dubbe-
le functie. Het bed kan ook als 
opslagruimte en als zetel die-
nen. Ook de eetruimte is klein 
en praktisch. Op een kleine 
ruimte zijn alle basisbehoeftes 
zoals slapen en eten beschik-
baar”, vertelt Hamzaoui.

De negen nieuwe modules
werden deze week tentoonge-
steld. De studenten kregen een 

namiddag om de jury te overtui-
gen van hun ontwerp. Uiteinde-
lijk konden de modules ‘In Be-
tween’ en ‘Örnsköldsviks’ de ju-
ry het meest bekoren.

“In deze ontwerpen konden de
bewoners zelf kiezen hoe ze de 

modules inrichten en welke 
meubels ze gebruiken. De dak-
lozen worden met andere woor-
den nauw betrokken bij hun 
module”, vertelt Vranken.

In september worden de twee
modules uitgetest. “Daarvoor 
zoeken we nog een geschikte 
plaats. De kazerne in Etterbeek 
is een optie, maar we zijn ook 
nog aan het uitkijken naar an-
dere plekken. Als die testfase 
succesvol is, willen we in totaal 
10 modules fabriceren. Een ti-
ming daarvoor hebben we nog 
niet. We moeten eerst nog fi-
nanciële middelen zoeken.”

Jury kiest twee ontwerpen die daklozen tijdelijk onderkomen bieden

Daklozen worden betrokken
bij inrichting van woonmodules
Twee modules zijn door 
een jury gekozen als on-
derkomen voor Brusselse 
daklozen. In september 
worden ze op een nog te 
zoeken plaats neergepoot, 
waarna tien extra modu-
les worden gefabriceerd. 
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W Masterstudent Taoufik Hamzaoui toont met een medestudent het bed van zijn module.
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“Na de testfase, 
willen we tien 
modules fabriceren”

ZELLIK

Achterstallige
belastingen geïnd
Bij een gemeenschappelijke con-
trole in Zellik van de lokale poli-
tie en de Vlaamse Belasting-
dienst (VLABEL) werd voor 
30.642 euro aan achterstallige 
verkeersbelastingen geïnd. In to-
taal werden 2341 voertuigen ge-
controleerd. Twee voertuigen 
werden getakeld. Een gelijktijdi-
ge zomerBOB-actie bij 228 be-
stuurders resulteerde in acht po-
sitieve resultaten. Dat resulteer-
de in de intrekking van een 
rijbewijs voor drie uur en één 
voor zes uur. Negen personen 
droegen geen gordel en kregen 
een pv. De controle vond al op 19 
juni plaats maar de resultaten 
raakten nu pas bekend.  (mvl)

VILVOORDE

Luyckx staakt verzet
tegen Groenloo-project
De politieke campagne van Fred 
Luyckx, die pas burgerpartij ‘Vol-
uit Respect’ voorstelde, start met 
een tegenslag. Luyckx protes-
teerde de voorbije maanden met 
actiegroep ‘Zo Mobiel Lef’ tegen 
de realisatie van het Groenloo-
project - dat 220 wooneenheden 
plant op de voormalige Kodak-
site in Koningslo - maar moet 
zich nu terugtrekken.
Luyckx hoopte vergeefs met een 
crowdfunding bij de buurtbewo-
ners voldoende middelen in te 
zamelen om die beslissing juri-
disch aan te vechten. “We wor-
den financieel uitgerookt door de 
stad en het Vlaams Gewest”, zegt 
Luyckx. “We kunnen de juridi-
sche kosten niet langer dragen en 
trekken ons daarom terug. We 
onderzoeken nu andere acties.” 
De actie laat Luyckx achter met 
een financiële kater van zo'n 
4.400 euro.  (ddl)


