
Adviesraad voor gelijke kansen 
Proces-verbaal van de zitting van 27 oktober 2021 

 

Aanwezig : 
Mevr. Katia Van Den Broucke 
M. Nelson Kenmogne Nono 
Mevr. Andrée Godrie 
Mevr. Silky Musch – Preventiedienst 
Mevr. Céline Antoine – verpleegster bij Hoppa 
Mevr. Brigitte Jacoby (Pool) verzekert het secretariaat van de vergadering. 
 
Verontschuldigd : M. Jean-François Culot, Mevr. Alphonsine Bouya, Mevr. Jacqueline Housmans, 
Mevr. Nadine Truggelaar, Mevr. Julie Walravens 
 

1. Proces-verbaal van 15/02/2021 – goedkeuring 
Zonder opmerkingen, het PV van 15/2/2021 is goedgekeurd. 
 

2. Opvolging van de lopende projecten : 
a. Ateliers « résilience » - Eénouderfamilies – het opstellen van de evaluatie voor het 

Gewest plannen 
De ateliers zijn gestart, weinig inschrijvingen ondanks de promo :  

- Facebook 
- De contacten van de partners en animatoren 
- De Schepen heeft eveneens contact opgenomen met het ouderhuis van Vorst 

Mevr. Musch stelt voor om een vrouwengroep in Sint-Agatha-Berchem te contacteren om deel te 
nemen aan de ateliers. 
Eén van de animatoren zal de evaluatie opstellen. 
 

b. Fototentoonstelling –  
Spijtig genoeg zal de uitvoering van de projetenoproep niet kunnen doorgaan gezien, omwille van de 
sanitaire maatregelen, de fotograaf geen toegang kreeg tot de instellingen noch tot de gehandicapte 
personen gedurende de periode bepaald door het Gewest. 
Opmerking : M Kenmogne Nono wenst dit fotoproject te behouden voor een volgende oproep. 

 
c. Anders, ja en dan … 

Nieuwe projectoproep ingediend in mei 2021 : 
Dit is eveneens een cyclus van ateliers over 6 weken bestemd voor de Nederlandstalige scholen. 
Deze ateliers, die worden begeleid door een psycholoog, geven kinderen de kans vertrouwen in 
zichzelf te krijgen, empathie te verwerven, een reëel beeld van zichzelf te krijgen, assertief te zijn .... 
Dit zijn anti-discriminatie ateliers, om vooroordelen en alle vormen van intimidatie te voorkomen. 
Momenteel in het 4de en 5de leerjaar van de Nederlandstalige basisscholen van Sint-Agatha-Berchem. 
(aanvraag om een Nederlandstalig project in te dienen gezien er reeds verschillende Franstalige 
projecten waren) 
Belangrijk thema, moet aan de Franstalige scholen worden voorgesteld : vzw Garance zou dit kunnen 
doen in de Franstalige scholen. 



De Schepen zou graag budget vrijmaken voor dit project en een gevolg geven aan de ateliers, die 
moeten worden herhaald. Zij wees erop dat het noodzakelijk is jongeren bewust te maken, die 
vervolgens de mensen om hen heen bewust zullen maken. 
De Nederlandstalige scholen hebben zeer positief gereageerd. 
 
 

3. Voor te bereiden acties : 
a. Dag van de strijd tegen geweld tegen vrouwen 25 november 

- Het spandoek van het witte lint zal van 16 november tot 26 november (jaarlijkse actie) 
worden aangebracht langs de oprit van de parking van de gemeente 

Andere voorstellen : 
- De rode schoentjes, actie die in Koekelberg werd gehouden, werd het symbool van de 

verbintenis tegen het geweld tegen vrouwen. 
Ideeën :  

- Het zou gaan over een werkelijk aantal, dat een aantal vrouwen vertegenwoordigd aan wie 
die gedurende een bepaalde periode geweld werd aangedaan. 

- Getuigenissen van vrouwen verzamelen – deze linken aan een QRcode. 
- Mevr. Van Den Broucke zal bij Véronique Lefrancq navraag doen over het beschikbare 

materiaal in Koekelberg en cijfers verkrijgen over de politiezone en de cijfers voor Sint-
Agatha-Berchem. 

- Mevr. Godrie wijst erop dat het beter is om de cijfers van Sint-Agatha-Berchem te geven , 
spreekt meer aan  

- M ; Kenmogne Nono zal contact opnemen met een vriendin die podcasts zou kunnen make, 
en in deze zaak zouden kunnen helpen. 

- Mme Musch zal contact opnemen met de LPP om getuigenissen op te vangen… 
 

b. Internationale aidsdag 1 december 
- Het spandoek van het rode lint zal van 26 november tot 10 december worden aangebracht 

langs de oprit van de parking van de gemeente 
Ideeën :  

- Een enquête houden (zoals in 2019) naar mensen toegaan om uitleg te geven, 
vragen/informatie over vooroordelen, behandelingen en daardoor geen overdracht meer 
(bvb. aan het kind), om hen te kunnen doorverwijzen naar een gezinsplanning  
Afspraak gemaakt voor 1 december van 12u tot 14u  – Schweitzerplein 

- Mevr. Antoine stelt « De vagina monologen » voor, zowel voor 25 november als voor 1 
december, voorstelling te herprogrammeren of boek fr/ndl om de gemeentelijke site 
 
c. Kalender acties 2022 

8 maart hebben we al de vrouwelijke straatnaamborden, de spandoeken met belangrijke data 
Ideeën : 

- Mevr. Antoine stelt een boek voor : « Les grandes oubliées – Pourquoi l’histoire a effacé les 
femmes » Titiou Lecoq 

- Een flyer /\/\/\/\/\ met de 10 data en een QRcode voor het wijzen naar informatie 
- De leerkrachten « burgerschap » van het secundair onderwijs contacteren, secundair 

onderwijs KTA, Jeugdhuis, Kuub 
- Bibliotheek : een voorlopig rek met boeken aangaande tests over de feministische criteria 

(vb : de vrouw is geen secundaire persoon) 
 



- Een intergenerationele activiteit rond 8 maart  
Een Franstalige en Nederlandstalige school, 6de leerjaar zou de foto krijgen van een persoon, 
een voorwerp van een oudere, eventueel de seniorendienst (Wietze / Maud / OCMW) om te 
praten over een gebeurtenis die ze hebben meegemaakt (voorbeeld : openen van een 
bankrekening zonder de handtekening van de echtgenoot) 

- Mevr. Godrie nous propose également l’ASBL Ages et Transmission, section tranche de vie 
- Mme Musch stelt haar groep Alpha voor (Berchemse van andere origine) 
- Mevr. Van Den Broucke spreekt ons over het project duurzame wijk in Sint-Agatha-Berchem 

met de Lisa antenne en haar wens om een vrouwenhuis te creëren, met juridische hulp en 
rechten, met gezondheids en medische hulp 

Een videoconferentie voor een workshop zal worden georganiseerd door M. Kenmogne Nono 
Genodigden : Mevr. Godrie, Mevr. Musch, Mevr. Van Den Broucke, Mevr. Antoine 
 
Andere actiedata:  21 maart – Trisomie 21 

17 mei - Homofobie 
 
4. Tafelronde 
Mevr. Godrie vraagt hoever het staat met de heraanleg van de koer van de Fourquet. 
Het College kreeg offertes en moet een aannemer aanduiden. De werken zouden in de lente 
2022 moeten beginnen. 
 
Einde van de vergadering om 20u15 – rijk aan ideeën 
 
Volgende vergadering op dinsdag 1 februari om 18u. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


