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CONTEXT 

 
Espace Tous is een project van de Participatieve Duurzame Wijk met dezelfde naam.  

Het gaat om een plaats voor ontmoetingen, kennisuitwisseling en debat, ingericht 

door en voor de bewoners van de Bevrijderswijk in Molenbeek.    

 

De ontwikkeling van dit project is het resultaat van 2 jaar reflectie en 

constructie. Het vertrekpunt was een initiatief van Einet, een wijkbewoonster.  

In 2016 werd elke zaterdag een ontmoetingsruimte ingericht voor het Maison de 

Quartier of op het Bevrijderssquare. Die ontmoetingsruimte was bedoeld om de 

mensen uit te nodigen een glas te komen drinken en van gedachten te wisselen over 

hun behoeften, de behoeften van de wijk, hun talenten en wat ze zouden willen 

delen. Er vormde zich een kleine groep van bewoners die er mekaar regelmatig 

ontmoetten. In 2017 stelde de groep vast dat het Maison de Quartier niet echt 

bekend was bij de buurtbewoners en niet volledig werd benut. Na contacten met de 

vzw LES (Lutte contre l’Exclusion Sociale), die de huurder en beheerder van het 

Maison de Quartier was, kreeg de groep toegang tot de ruimte.   

 

1 keer per maand vindt er een kennisuitwisseling plaats in de vorm van workshops 

over diverse thema’s die toegankelijk zijn voor iedereen: de herstelling van 
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fietsen, de collectieve keuken, administratieve hulp of artistieke workshops.  

Gelet op het succes van de workshops ontstond de wens om een gemeenschappelijke 

ruimte te creëren voor de bewoners. De groep kreeg uiteindelijk de toelating om 

zich de kelder van het buurthuis toe te eigenen. Die zal worden ingericht door de 

wijkbewoners, dankzij een financiering in het raam van het participatiebudget van 

de Participatieve Duurzame Wijken.   

 

Vandaag wordt de ruimte elke zaterdag opengesteld waarbij een wijkbewoner elke 

week een andere workshop voorstelt. De ruimte wordt ook gebruikt als residence 

voor de artiesten die in de wijk willen werken.   

 
 
 

Sterke punten 

 

Een multiculturele en multigenerationele ontmoetingsruimte. De kelder van het 

Maison de Quartier maakt ontmoetingen tussen inwoners van alle leeftijden en met 

verschillende culturele en economische achtergronden mogelijk. Via workshops kan 

iedereen zijn cultuur en leven met de andere wijkbewoners delen.   

 

De oprichting van een archief van de knowhow in de wijk. Sinds het begin van het 

project werden de behoeften en knowhow van de wijkbewoners gecompileerd en 

gearchiveerd in de vorm van een ‘competentiebibliotheek’. Dankzij dat archief 

kunnen wijkbewoners met specifieke behoeften gemakkelijk in contact worden 

gebracht met mensen die over de juiste knowhow beschikken. Dit levend archief 

biedt ook de kans om evenementen rond ‘kennisuitwisseling’ te organiseren.   

 

De valorisering van de vaardigheden van de bewoners. Bij de inrichting van de 

ruimte of tijdens workshops en evenementen worden de knowhow en kennis van de 

bewoners op de voorgrond geplaatst. De buurtbewoners stonden bijvoorbeeld in 

voor de plannen en bemeubeling van Espace Tous. Dankzij de workshops die op 

zaterdag worden georganiseerd, heeft elke bewoner de gelegenheid om zijn kennis 

te valoriseren en te delen.   

 

De optimalisering van het gebruik van een weinig gekende openbare ruimte. 

Dankzij Espace Tous hebben de bewoners zich een openbare ruimte kunnen toe-

eigenen die tot dan enkel werd gebruikt tijdens de uren waarop activiteiten voor 

jongeren waren gepland en die weinig bekend was bij de andere wijkbewoners.   

 

 


