Maison Biloba Huis: door en voor ouderen en andere
buurtbewoners van de Brabantwijk
Innovatieve co-creatie leidt tot uniek project in de Plantenstraat in Schaarbeek
De Brabantwijk in Schaarbeek is een echte volksbuurt waar heel wat senioren wonen, waaronder veel
senioren van de eerste generatie migranten. Vandaag staat deze bevolkingsgroep voor een grote uitdaging:
hoe ouder worden in een ander land? Hun vertrouwde culturele patronen-zowel met betrekking tot de
plaats van senioren in de samenleving als de zorgorganisatie voor senioren- sluiten immers niet aan bij de
culturele patronen en organisatievormen die we in België tot nu hanteren.

EVA ziet diversiteit als kracht en drijfveer voor innovatie
Voor EVA was de uitdaging waar deze senioren van diverse origine voor staan al snel duidelijk. Door
diversiteit te erkennen en het eerder als meerwaarde dan als valkuil te bekijken, dwingen we onszelf om op
zoek te gaan naar creatieve en innovatieve oplossingen. Het zijn deze creatieve oplossingen en
alternatieven die EVA in al haar projecten aanreikt. Die oplossingen komen niet vanzelf en kunnen zeker
niet van buitenaf opgelegd worden. Integendeel, de rechtstreeks betrokkenen moeten ze aandragen.
Alleen op die manier kan een project als Maison Biloba Huis slagen en een zinvol en innovatief antwoord
bieden op de uitdagingen en vragen van zijn bewoners, dat rekening houdt met hun diversiteit.

EVA ontwikkelt samen met de rechtstreeks betrokkenen
Om de rechtstreeks begunstigden een stem te geven, bracht EVA in 2007 een groep van 80 mensen uit de
Brabantwijk samen. Een zorgzaam en solidair woonproject is in het begin zeer abstract en de concrete
vormgeving van dit project werd een proces van jaren. Luisteren naar de ervaringen van mensen en de
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betekenissen die mensen geven aan waardig oud worden proberen begrijpen, waren primordiaal in dit
proces. Want de ouderen, mantelzorgers en andere wijkbewoners weten zelf het best wat hun noden en
hun sterkten zijn. Participatie aanmoedigen is trouwens de succesfactor van alle projecten die EVA vzw
opzet. Het Maison BILOBA Huis bewijst dit opnieuw. Doorheen heel het traject kwamen reflectiegroepen
samen van zowel vrouwen als mannen, ouderen en mantelzorgers. Want zij waren hier de pioniers voor het
ontwikkelen van alternatieve oplossingen.
alles! We gaan misschien niet in BILOBA wonen, en er
(Deelnemer aan de reflectiegroep bij BILOBA)

EVA ontwikkelt in netwerken
Synergiën met gelijkgezinde organisaties om de slaagkansen te vergroten, waren relatief snel gevonden.
EVA vzw, het Maison Médicale du Nord en Aksent hebben gelijklopende ambities, waardoor sector- en taal
gelinkte barrières overbrugbaar waren. Een grote dosis enthousiasme vanwege de ontwikkelaars van EVA
vzw en van het Maison Médicale du Nord zorgden voor de realisatie van dit initiatief.
EVA heeft gedurende de 20 jaar dat zij in Brussel vernieuwende initiatieven ontwikkelt een rijkdom aan
knowhow en ervaringen opgebouwd. Het netwerk van EVA vzw en van de Maison Médicale du Nord zijn
bovendien absolute troeven. EVA vzw en Maison Médicale du Nord zijn solide partners die vertrouwen
verdienen en vertrouwen krijgen; dankzij hun kracht om mensen en instellingen te verbinden en hen te
overtuigen van de slaagkansen van dit unieke project, vonden ze de nodige financiering. Private
investeerders, de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij, de Vlaamse Gemeenschapscommissie,
het Vlaams Brusselfonds en de Nationale Loterij brachten de noodzakelijke middelen samen voor de
infrastructuur van het Maison BILOBA Huis. Het was tot nu toe ongezien om binnen realiteit van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest een kader te ontwikkelen dat de starre logica van bevoegdheden overstijgt
en omzet in dit verbluffend resultaat dat Biloba vandaag is. EVA vzw en haar partners zijn alle partijen dan
ook bijzonder dankbaar en erkentelijk voor deze blijk van vertrouwen. .
Het resultaat van de grondige renovatie is prachtig. En nu er ook perspectieven zijn voor een duurzame
erkenning van het Maison BILOBA Huis via de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, is er een
solide basis gelegd waarop alle betrokkenen verder kunnen bouwen.

EVA werkt lokaal en inspireert globaal
De werkmethode van EVA vzw is erg simpel: diensten ontwikkelen waar buurtbewoners naar vragen:
kinderopvang, een klusjesdienst,
. Het resultaat is telkens weer een origineel
concept en een zinvolle dienstverlening voor en -indien mogelijk- door buurtbewoners. Het is als het
weven van een fijnmazig netwerktussen mensen. Alles draait om het respecteren en herkennen van hún
vragen en hún bezorgdheden en het onderkennen van de buurtbewoners als experten van hun omgeving.
Dit mondt dan uit in de bewustwording van de kracht en van de innovatie die ze zelf naar voor brengen EVA
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werkt op het micro niveau en bewijst aan het macro niveau dat er veranderingen in de klassieke aanpak
mogelijk zijn.

Voor EVA is het Maison BILOBA huis één alternatief model waar we bijzonder trots op is. EVA is ervan
overtuigd dat er naast dit model nog veel andere woon- en zorgmodellen voor ouderen van diverse origine
denkbaar zijn. Elke senior moet immers de kans krijgen om te kiezen waar en hoe hij of zij oud wil worden.
Beperkte financiële draagkracht van mensen mag die keuzevrijheid niet beknotten. Daarom ontwikkelt EVA
vzw gestaag verder, onder andere de Liedtssite: een intergenerationeel woonproject , met de
ondersteuning van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en dat in samenwerking met Community Land Trust
Brussel en Aksent.. EVA blijft nadenken over manieren om solidariteit tussen wijkbewoners aan te
moedigen. U zult zo bijvoorbeeld in de nabije toekomst al snel horenspreken over le quartier solidaire.

EVA vzw en haar unieke methode om samen met de buurtbewoners dingen gedaan te krijgen werkt zeker
ook in andere wijken. Vragen voor een nieuw project in uw wijk? EVA vzw helpt u graag op weg!

Voor EVA vzw: Linda Struelens, coördinator en ontwikkelaar Maison BILOBA Huis
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