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KRAAINEM
De vzw Inti-Kusi werd in 2007
opgericht. ‘Doel is enkele lokale
projecten in Peru te steunen’,
legt initiatiefnemer Luk Van
Biesen uit.

Andesgebergte
‘We zijn op dat idee gekomen
omdat een Peruviaanse vrouw,
Betty Medina Espinosa, hier in
Kraainem woont en haar kinde-
ren hier naar de Nederlandstali-
ge basisschool gaan. Zo leerden
we haar kennen en hoorden we
dat er in Peru nogal wat proble-
men zijn met schoolgebouwen.
Vooral in het Andesgebergte,
waar geregeld grondverschui-
vingen zijn, is er nood aan stevi-
gere schooltjes.’
‘We besloten ons daarvoor in te
zetten. Het eerste jaar hebben
we didactisch materiaal naar
ginder gestuurd. Ter plaatse
hebben we ngo’s (niet-gouverne-
mentele organisaties) leren ken-
nen waarmee we nu recht-
streeks werken. We zamelen
voortaan geld in, dat we in Peru
zelf uitbesteden voor de bouw
van vijf scholen. Dat geld komt
van de opbrengst van ons Peru-
viaans feest. Vorig jaar werden

er sobere maaltijden georgani-
seerd en ook de basisscholen in
de buurt hebben activiteiten ge-
houden ten voordele van de
vzw.’

Zonnevreugde
‘De volgende drie jaar hopen wij
een bedrag van 89.000 euro te
verzamelen om de scholen El

Sauce, Las Viejas, Zevallos Ga-
mez, Pampe Grande en Puerto
Yurinika te kunnen helpen, en
er de omstandigheden om les te
geven, te verbeteren’, zegt Luk
Van Biesen.
De naam Inti-Kusi betekent
‘zonnevreugde’ in de Incataal.
Betty Medina Espinosa is voor-
zitster van de vzw. ‘Om onze ac-
tie kracht bij te zetten, organise-
ren wij aanstaande zaterdag in
het gemeenschapscentrum De
Lijsterbes een sociaal-cultureel
feest ten voordele van dit pro-
ject’, vertelt ze. ‘Ambiance verze-
kerd, met Peruviaanse muziek,
optredens van Peruviaanse en
Latijn-Amerikaanse dansgroe-
pen en folkloremuziek. Je kunt

er ook proeven van lokale dran-
ken als Inca Cola en Pisca Sou-
er.’
Het is de tweede keer dat er een
dergelijke avond wordt georga-
niseerd. De vorige editie lokte
350 belangstellenden, ook uit de
Spaanse gemeenschap in de re-
gio.
‘Ook dit keer wordt er veel volk
verwacht’, gaat Luk Van Biesen
voort. ‘Het zal in ieder geval een
groot feest worden.’
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Peruviaans Feest, zaterdag
20 maart vanaf 20 uur in 
gc De Lijsterbes,
Lijsterbessenbomenlaan 6,
Kraainem. 

De vzw Inti-Kusi steunt scholen in Peru. ©repro km

AMBIANCE VERZEKERD,
HET WORDT
EEN GROOT FEEST 
Luk Van Biesen
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Gemeenschapscent-
rum De Lijsterbes
staat vandaag in het
teken van
Latijns-Amerika. De
vzw Inti-Kusi
organiseert een
Peruviaans feest.
WIM TROCH

KRAAINEMSE VZW ORGANISEERT LATIJNS-AMERIKAANSE BENEFIET

Feesten voor betere
schooltjes in Peru

VILVOORDE Een inbraak met
diefstal op een bouwwerf aan
de Rondeweg werd donderdag-
ochtend vastgesteld. Dieven
knipten een ketting en hangslot
stuk en stalen werktuigen
(RDB)
VILVOOORDE In een woning in
de Groenstraat werd donder-
dagochtend ingebroken. Dieven
kwamen binnen via een raam
aan de achterzijde van de wo-
ning en braken twee binnen-
deuren open. Een geldkoffertje
met kleingeld en een tas met
eurobiljetten en sleutels wer-
den gestolen. (RDB)
VILVOORDE Een inbreker
gooide donderdag met een
baksteen het raam in van een
woning aan de Strombeekse-
steenweg. Hij doorzocht alle
kamers en ontvreemdde voor-
werpen. (RDB)
SINT-GILLIS In de Jean Devol-
derstraat woedde vrijdagoch-
tend een brand. De brandweer
kreeg het vuur moeilijk onder
controle. Het appartement
werd onbewoonbaar verklaard.
(RDB)
OUDERGEM Een man werd in
de nacht van donderdag op
vrijdag overvallen met geweld.
Zijn geld en en bankkaart
werden gestolen. De politie kon
een verdachte oppakken en
vond in zijn zakken nog een
veiligheidshamer van de
NMBS en ander materiaal voor
inbraken in wagens te plegen.
(RDB)
SCHAARBEEK Twee mannen
van 20- en 25-jarige leeftijd
vielen een 50-jarige man lastig
in de Kwatrechtstraat om-
streeks 3.30 uur donderdag-
nacht.
Ze sloegen de man en gingen
ervandoor met zijn geld. De
politie kon de twee daders
vatten in het Noordstation.
(RDB)
SINT-JOOST-TEN-NODE De
politie pakte donderdagavond
omstreeks 21.45 uur een 20-
jarige jongeman op nadat
buurtbewoners verdacht ge-
drag hadden gesignaleerd.
Bij een fouillering vonden ze
onder andere marihuana en
een grote hoeveelheid geld. Hij
wordt verdacht van drugshan-
del. (RDB)

TELEX

Elke week komen in centrum
Ter Borre anderstaligen bijeen
om in een informele context Ne-
derlands te praten. Dat gebeurt
sinds maart vorig jaar. Gemid-
deld komen een tiental anders-
talige Grimbergenaars naar
Dienstencentrum Ter Borre om
er Nederlands te praten. Bege-
leiders die het Nederlands als
moedertaal hebben, laten alles
vlot verlopen.
‘Café Combinne is een echt café,
in die zin dat je langskomt wan-
neer je zin hebt, en dat je blijft zo
lang je wil’, legt OCMW-voorzit-
ster Trui Olbrechts (CD&V) uit.

‘Er wordt gedronken en soms
wat gegeten, en er wordt gebab-
beld over alledaagse dingen.’
‘We willen laagdrempelig wer-
ken’, gaat Olbrechts voort.
‘Deelnemen is gratis, het is vrij-
blijvend. Er wordt in een niet-
schoolse context gewerkt. Doel
is vooral informeel Nederlands
te spreken. De ervaring leert dat

anderstaligen vooral het spre-
ken in het Nederlands moeilijk
vinden. Bovendien blijken voor-
al hogeropgeleiden angst te heb-
ben om fouten te maken. Door
dit initiatief verdwijnt hun
pleinvrees.’
Gisteren was er een receptie om
de eerste verjaardag te vieren.
Waar er normaal hooguit twin-
tig deelnemers naar een bijeen-

komst komen, waren dat er gis-
teren drie keer zo veel. Sommi-
gen van hen hadden zelfge-
maakt dessert bij. ‘Zo leren ze
ook andere culturen kennen’,
vertelt Ingrid Hanssens, verant-
woordelijke voor Café Combin-
ne. ‘Iedereen is welkom, zeker
ook Nederlandstaligen om alles
in goede banen te leiden’, besluit
ze. (WTK)

Café Combinne viert
verjaardag in stijl
GRIMBERGEN
Café Combinne bestaat een
jaar. Het is een soort praatcafé
voor anderstaligen. Die lessen
smaken naar meer. 

Eén jaar Café Combinne werd gevierd met een receptie. ©Koen
Merens

CAFÉ COMBINNE IS
EEN CAFÉ WAAR
WORDT GEBABBELD
OVER ALLEDAAGSE
DINGEN
Trui Olbrechts,
OCMW-voorzitster 
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BRUSSEL
Vrouwelijke pooier
gearresteerd

De Brusselse rechtbank heeft
een arrestatiebevel uitgeschre-
ven voor Asslan C., één van de
grootste pooiers in het Brusselse
prostitutiemilieu.
Twee bazinnen van een aantal
bars zijn eveneens opgepakt.
Het zou gaan om twee zussen
van Asslan. Ze zouden met hem
samenwerken om vrouwen aan
te brengen in de prostitutie. Ze
zijn allemaal onder arrest ge-
plaatst.
Bij de operatie van de federale
politie werden drie bars geslo-
ten in de bekende Aarschot-
straat. (RDB)
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Uit het juiste hout gebouwd

Contacteer ons 
voor een bezoek 
of meer info.

Dewaele Houtskeletbouw
Desselgemknokstraat 100
8540 Deerlijk
0475 42 85 59

www.dewaele.be

Uit het juiste hout gebouwd

Surf naar
www.dewaele.be
voor meer info

50 jaar voorsprong in
energiezuinig bouwen.

GRIMBERGEN
Enkele leden van jeugdhuis Ma-
moet hebben een Facebook-
groep opgericht om hun onge-
noegen te uiten. Ze vinden dat
de gemeente Grimbergen te wei-
nig doet om hen te helpen.
Het jeugdhuis is op zoek naar
een nieuw onderdak omdat de
huidige locatie niet meer voldoet
aan de comfort- en veiligheids-
eisen. Die zoektocht verloopt
niet van een leien dakje. De ge-
meente heeft geen lokalen voor
het jeugdhuis en de particuliere
markt is te duur. Bovendien is de
financiële situatie van Mamoet
benard. De vzw van het jeugd-
huis wilde zich laten ontbinden
in de hoop zich van de schulden-
last te ontdoen, maar dat bleek
wettelijk niet mogelijk.
De leden slaan een noodkreet.
Ze hopen dat – naast het ge-
meentebestuur – vrijwilligers
worden gevonden om hen te hel-
pen. ‘Jongeren hebben recht op
een jeugdhuis in hun eigen ge-
meente’, klinkt het in een mail
van Vincent Van der Velde. ‘Het
doet pijn om te moeten vaststel-
len dat een van de rijkere ge-
meenten van Vlaanderen niet
bereid is gevonden een extra in-
spanning te leveren voor haar
jeugd.’
Als alternatief wordt de
Charleroyhoeve naar voren ge-
schoven. Ook Jong VLD Grim-
bergen ziet een nieuw gebouw

op die site wel zitten. Al in 2004
werd een voorstel ingediend.
Voorzitter van de jeugdraad Jan-
nik Grooten vindt in ieder geval
dat de gemeente voldoende in-
spanningen levert voor de jeugd.
‘Absoluut, denk maar aan de
graffitimuur, het skatepark of de
activiteiten van Fenixx. Ook met
de jeugdraad wordt er veel geor-
ganiseerd.’
‘Ik zou het in ieder geval jammer
vinden als er een jeugdhuis zou
verdwijnen; dat is het laatste
wat we willen. Ik hoop dat er een

constructieve manier wordt ge-
vonden om de problemen aan te
pakken. De gemeente en de
jeugdraad willen ook financiële
ondersteuning bieden. Mamoet
kan zeker nog worden gered, als
er een paar mensen opstaan die
de problemen in kaart willen
brengen en een afbetalingsplan
willen opstellen. Met enkele be-
nefietacties moet het wel lukken
om Mamoet weer op de rails te
krijgen.’
Dat is ook de hoop van schepen
van Jeugd Patrick Vertongen
(CD&V). ‘Ik begrijp de frustratie
dat er geen geschikte locatie
wordt gevonden’, zegt hij. ‘Maar
als er geen grond is, kan de ge-
meente ook niks bouwen. Ma-
moet kreeg vorig jaar 3.850 euro
subsidies. In een andere ge-
meente wordt er zeker niet meer
gedaan dan in Grimbergen. Als
ze iets vroeger met hun financi-
ele zorgen naar mij waren geko-
men, was er nu misschien hele-
maal niets aan de hand geweest.
Nu lijkt het vijf over twaalf, al
hoop ik voor hen dat er nog een
toekomst is. Ik ben in ieder geval
bereid aan tafel te gaan zitten.’

Het bestuur van jeugdhuis Mamoet is op zoek naar een nieuw
onderdak, maar dat is een moeilijke opgave. ©Koen Merens 

HET DOET PIJN VAST TE
STELLEN DAT EEN VAN
DE RIJKERE GEMEENTEN
VAN VLAANDEREN NIET
BEREID LIJKT EEN
EXTRA INSPANNING TE
LEVEREN VOOR DE
JEUGD
Vincent Van der Velde,
Jeugdhuis Mamoet 
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Jeugdhuis Mamoet zit
met de handen in het
haar. Financiële
moeilijkheden en
problemen bij het
zoeken naar een
geschikte locatie
bedreigen het
jeugdhuis. WIM TROCH

JEUGDHUIS VINDT GEEN NIEUWE LOCATIE EN
KAMPT MET FINANCIËLE PROBLEMEN

Mamoet op
wankele benen

Er is eindelijk een definitieve op-
lossing in zicht voor jeugdhuis
de Branding. Staatssecretaris
Bruno De Lille heeft 250.000 eu-
ro vrijgemaakt om een nieuw
jeugdhuis te bouwen op een
braakliggend terrein in Jette.
De Lille heeft hierover een brief
geschreven naar de gemeente.
‘In die brief vraag ik dat Jette
grond ter beschikking stelt

waarop het jeugdhuis gebouwd
kan worden.’
Brussels parlementslid Anne-
mie Maes (Groen!) is blij dat er
werk wordt gemaakt van een
duurzame oplossing voor De
Branding. ‘Al vijf jaar heeft het
jeugdhuis geen eigen plek. De
jongeren hebben zelf een petitie
opgezet om een eigen plek te
krijgen. Volgens De Branding
haakte intussen al twee derde
van de leden af. En dat in een tijd
waarin het belang van jongeren-
activiteiten en jeugdhuizen
moeilijk overschat kan worden.
Er moet dringend een einde ko-
men aan de onzekerheid.’

Maes hoopt dat de gemeente Jet-
te haar steentje wil bijdragen.
‘Om het project te kunnen reali-
seren, is er ook een engagement
van de gemeente nodig. Zij moet
de grond ter beschikking stel-
len. De ligging is perfect en de
grond biedt heel wat mogelijk-
heden. Er kan op de beschikba-
re oppervlakte een gebouw ko-
men voor een jeugdhuis, gecom-
bineerd met andere mogelijkhe-
den voor de jeugd.’ (MMV,RDB)

Redding wenkt voor De Branding
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www.debranding.vgc.be

JETTE
Staatssecretaris Bruno De Lil-
le (Groen!) maakt 250.000 eu-
ro vrij voor jeugdhuis de Bran-
ding in Jette. Het geld dient
voor een nieuw gebouw.

De directie van Carrefour België
is ingegaan op de vraag van de
vakbondsafgevaardigden om
regionale vergaderingen te orga-
niseren, zodat de informatie op
een correcte manier kan worden
overgebracht.
Zowel met personeel van win-
kels die niet moeten sluiten als
met de mensen van winkels die
open blijven – maar moeten in-
boeten – wordt er overlegd.
‘Bedoeling is dat de vakbonden
van elke regio met de directie sa-
menkomt om alle vragen te be-
antwoorden die er nog zijn’, stelt
Lars Vervoort, persverantwoor-
delijke van Carrefour. ‘Het re-
sultaat van al die regionale ont-
moetingen zal dan besproken
worden op de volgende onder-
nemingsraad op 24 maart.’
Donderdag en vrijdag bezocht

de directie Limburg, Henegou-
wen, Oost- en West-Vlaanderen,
Namen en Brussel. Maandag en
dinsdag staan de oostkant van
Brussel, Antwerpen-Mechelen,
kust en Brugge op het program-
ma.
Dinsdagnamiddag wordt de
toer afgesloten met de vak-
bondsafgevaardigden van de
Carrefourwinkels van onder
meer Eupen en Malmédy.
‘De directie van Carrefour Bel-
gië wil alles in het werk stellen
opdat deze fase op de best moge-
lijke manier verloopt, in een
sfeer van openheid, vertrouwen
en transparantie’, zegt Vervoort.

Geen slachtbank
De vakbonden tonen zich voor-
zichtig over de ontmoetingen.
Zij willen de komende weken
meer druk uitoefenen om een
beter sociaal plan af dwingen.
‘Wij gaan ons zomaar niet naar
de slachtbank laten leiden’,
klinkt het bij een strijdlustige
werknemer in Evere. (RDB)

Directie schuimt
Carrefours af voor overleg 
EVERE
De directie van Carrefour
overlegt de komende dagen
met de vakbonden van alle
Carrefours. Dat past binnen
de informatie- en consultatie-
ronde.

GRIMBERGEN
Grimbergs OCMW-raadslid
Hedwig Hendrickx is overleden.
Hendrickx zat in de OCMW-
raad voor Vlaams Belang.
Morgen zou hij vijfenzestig jaar
zijn geworden. Hendrickx suk-
kelde al vele jaren met ernstige
hartproblemen.
Hendrickx zat nog maar sinds
januari 2007 in de OCMW-raad.
Voordien was hij hoofd van de
sociale dienst van het OCMW
van Vilvoorde.
‘We verliezen een zeer idealis-

tisch man, die heel zijn leven ge-
vochten heeft voor een recht-
vaardiger samenleving’, zegt
Bart Laeremans, fractieleider
voor Vlaams Belang in de ge-
meenteraad.
Hedwig Hendrickx laat een
vrouw, twee kinderen en drie
kleinkinderen na. Hij wordt
dinsdag in Vilvoorde gecre-
meerd.
Hij zal in de OCMW-raad wor-
den opgevolgd door zijn partij-
genoot Mil Nys uit Beigem.
(WTK)

OCMW-raadslid Hedwig
Hendrickx overleden
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