
28 BRUSSEL-NOORDRAND WOENSDAG 26 JANUARI 2011 HET NIEUWSBLAD

UW NIEUWSFOTO IN DE KRANT?
SURF NAAR WWW.NIEUWSBLAD.BE/FOTO

BRUSSEGEM De Gezinsbond heeft met enkele nieuwe gezichten erbij de be-
stuursploeg versterkt. De Gezinsbond telt een 300-tal leden en is ook actief in Ham-
me, Ossel, Bollebeek en Oppem. (JHW)©jhw

GEZINSBOND VERSTERKT ZIJN BESTUUR 
UKKEL Overgrootmoeder Marie-Louize Vandenvoort (84), grootmoeder Maria-
ne Homan (59) en mama Suzanne Homan (34) zijn trots op hun amper tien jaar oude
Joliene, die daarmee een viergeslacht realiseert. (RDB)©if

VIERGESLACHT IN UKKEL

MOLLEM - ASSE De leerlingen van de Gemeentelijke Basisschool Mollem
brachten een leerbezoek aan onze krant. Onder begeleiding van leerkracht
Kristien Wenes en onze gids Nadia ontdekten ze hoe een krant gemaakt wordt.

Ze brachten een bezoek aan de redactie waar ze de journalisten achter hun
computer bezig zagen en ten slotte zagen ze de kranten van de persen rollen.
(JOLO) ©if

BASISSCHOOL OP ONZE REDACTIE 

KRAAINEM Open Vld We-
zembeek-Oppem- Kraainem
heeft de bestuursleden van
Nederlandstalige zaalvoetbal-
ploegen wedstrijdballen, gete-
kend door Anderlechtspelers
Boussoufa, Lukaku en Olivier
Deschacht geschonken. Ook
RSC Anderlecht trainer Ariël
Jacobs had een videobood-
schap om de bestuursleden te
danken voor hun jarenlange
inzet van zaalvoetbal in de
Vlaamse Rand rond Brussel.
(KMS) ©kms 

ZAALVOETBAL
SPEELT MET
ANDERLECHTSE
BALLEN
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SINT-JANS-
MOLENBEEK

Een stampvolle zaal in de Foyer
kreeg eerst de documentaire Bxl
stad zonder eigenaar van Bleri
Lleshi te zien. In de documentai-
re gaan jongeren van diverse af-
komst de discussie aan over wat
zij kenmerkend vinden voor hun
identiteit en voor het samenleven
met anderen. Zij hebben zowel
banden met hun eigen land van
afkomst, maar voelen zich thuis
in België en Brussel.
Opvallende quotes in de film wa-
ren die van Monia. ‘Ik heb niet
zoiets van: ik ben Belg of ik ben
Marokkaans. Ik ben gewoon Mo-
nia.’ Ook Faruk liet in de docu-
mentaire zijn vrije loop. ‘Ik heb
altijd het gevoel dat geen enkele
Brusselaar zich de stad kan toe-
eigenen.’

Op zoek
Het was de inleiding van een
avond debatteren met zowel poli-
tici als met jongeren die op zoek

zijn naar hun identiteit. ‘Het is
mijn strijd om de identiteit het
juiste belang te geven’, vertelt
Bleri Lleshi. ‘Het is belangrijk dat
we die identiteit ook niet laten
misbruiken. Tegenwoordig pas je
niet in het systeem als je niet past
in een bepaalde identiteit. Je kan
van een andere afkomst zijn, Ne-
derlandstalig, Vlaming en Belg.
Vaak is het zoeken, maar dat is nu
eenmaal hoe het in het dagelijkse
leven gaat.’ 
Brigitte De Pauw (CD&V), sche-
pen van onder andere Neder-
landstalig onderwijs in Jette, was
eveneens aanwezig. ‘Brussel is de
laatste jaren inderdaad multicul-
tureel geworden’, zei ze. ‘Dat is
een rijkdom en een kans, maar er

is wel werk aan de winkel. We
mogen niet blind zijn. Er zijn nog
te veel vooroordelen. Die kunnen
we eigenlijk pas na contact met
andere culturen wegwerken. Het
baart me wel grote zorgen dat als
ik aan een Nederlandstalige
school een bezoek breng, bijvoor-
beeld aan een ontbijt, dat de leer-
lingen moeten vertalen wat ik zeg

naar de ouders. We moeten heel
aandachtig blijven dat de tweeta-
ligheid een grote zorg blijft.’
Toen het tijd was om de zaal aan
het woord te laten, bleek dat veel
allochtone jongeren zich zorgen
maakten over het vinden van
werk en dat ze vinden dat de
overheid te weinig doet om hen te
stimuleren. ‘Veel jongeren voelen

zich niet op hun gemak in de
stad’, besluit Bleri. ‘Daardoor
blijven ze ook te vaak in hun wijk.
We moeten het gevoel aan jonge-
ren geven dat ze zich thuis mogen
voelen.’

Veel jongeren kwamen opdagen voor het debat over identiteit in Brussel. ©rdb

SCHRIJVER GAAT IN DEBAT MET POLITICI EN JONGE BRUSSELAARS

‘Jongeren moeten zich 
thuis voelen in de stad’
De vzw Foyer organiseerde maandagavond een
jongerendebat over de zoektocht naar een
identiteit. Bleri Lleshi, medeauteur van het boek
‘Identiteit en Interculturaliteit’, ging het debat
aan met enkele jongeren die zichzelf proberen
te vinden. ROBIN DE BECKER 

MIJN STRIJD IS OM
IDENTITEIT HET JUISTE
BELANG TE GEVEN 
Bleri Lleshi, 
auteur

’’

Hebt u nieuws voor ons? Mail
naar brussel@nieuwsblad.be


