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BRUSSEL NOORDRAND
Daklozenorganisatie ziet privépartners
afhaken en is op zoek naar nieuwe fondsen

Samusocial zoekt
flesjes water
voor daklozen
BRUSSEL

wel de eerste slachtoffers van uitdroging. Onze mobiele teams gaan
daarom in de zomermaanden rond
met water, maar ook met plannetjes om te tonen waar er drinkfonteinen zijn.”
Om privépartners terug warm te
maken om Samusocial te steunen
heeft de organisatie nu een proAMAURY MICHAUX
motiefilmpje uitgebracht. Daarin
wordt een dakloze in hartje zomer
Het Samusocial-schandaal ligt al ondergesneeuwd en houdt hij een
meer dan een jaar achter ons, bordje vast met het opschrift:
maar de daklozenvereniging ‘Wacht niet tot de winter om u
draagt nog steeds de gevolgen van over ons te ontfermen.’
de werkwijze van ex-burgemeester Yvan Mayeur en Pascal Perrai- MARIE-ANNE ROBBERECHT
ta. De giften van privépartners WOORDVOERDER SAMUSOCIAL
slonken. Op een jaar tijd kwam er
voor 100.000 euro minder aan giften binnen. Daardoor moest de
werking teruggeschroefd worden
en kan ook de avondwerking niet
meer gegarandeerd worden.
Maar ook een van de privépartners die tijdens de zomermaanden
water schonk aan de organisatie
haakte af. “Daardoor moeten we Samusocial vestigt ook de aannu zelf 15.000 flesjes water aanko- dacht op het feit dat de organisatie
pen. Dat weegt op het budget, ze- vandaag volledig correct functioker nu de giften zwaar zijn ver- neert. “Er is een nieuwe leiding
minderd”, vertelt woordvoerder die afkomstig is uit de civiele
Marie-Anne Robberecht.
maatschappij en die werkt met
“Maar we kunnen niet stoppen één grote doelstelling: de verenimet het verdelen van water: dit is ging op het juiste spoor zetten en
zeer belangrijk voor hen. Sommi- ze uitbouwen tot een voorbeeld
ge daklozen hebben door het leven van goed en transparant bestuur.
op straat geen sensatie meer van Daartoe zijn al heel wat maatregedorst. Zij zullen dus zelf niet op len genomen: onbezoldigde bezoek gaan naar water, maar zij zijn stuurdersmandaten, een dubbele

Samusocial is op zoek naar
flesjes water om te verdelen
aan Brusselse daklozen tijdens
deze hete zomerdagen. Sinds
het schandaal zijn de giften
drastisch gedaald en is er een
tekort van 15.000 waterflesjes.
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“Sommige daklozen
hebben door het leven
op straat geen sensatie
meer van dorst”

AMG/SAMUSOCIAL
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nieuws?

Voor daklozen is de bedeling van water noodzakelijk: vaak zijn zij de eerste
slachtoffers
van uitdroging.
SAMUSOCIAL
W

(boven) Voor daklozen is de bedeling van water noodzakelijk: vaak zijn zij de eerste
slachtoffers van uitdroging. Onder: een beeld uit het nieuwe filmpje van Samusocial..
W

handtekening voor alle beslissingen, transparantie in de rekeningen en in de toewijzing van giften”, vertelt Robberecht. Wie een
voorstel heeft om flesjes water te

ENORME KEUZE zat 21/07 + ZON 21/07 – OPEN VAN 10U TOT 18U!!

voor losse steunzolen

WWW.

GROTE EN
KLEINE MATEN

.com

- 40%

-20%

	solden: 2de afprijzing

OP ALLES!!

rode prijzen: tot

-80%

ALLSTAR -AMBIORIX -ARA -ASICS - BIRKENSTOCK - BJORN BORG - BRAKO - BROOKS - BULLBOXER - CAT - CKS - CROCS - DC - DL-SPORT - DONNA CAROLINA - DR. MARTENS - DUREA - EL NATURALISTA FINNCOMFORT - FIT FLOP - FLORIS/VAN BOMMEL - FLY LONDON - FOOTNOTES - FRED PERRY - GABOR - GANT - GEOX - HIP - HI-TEC - JACK & JONES - JOYA - kipling - LACOSTE - LOINTS - LOWA MARUTI - MBT - MEINDL - MEPHISTO - NEW BALANCE - NIKE - PALLADIUM - PANAMAJACK - PETER KAISER - PUMA - REHAB - REMONTE - RICOSTA - RIVERWOODS - ROCKPORT - RIEKER sano- SEBAGO-SEMLER-SOFTWAVES-solidus-SPERRY-SPM-STONES&BONES- SUPERGA-TANGO-TEVA-THINK!-TIMBERLAND-TOMMYHILFIGER-VABENE-VANS-VERHULST-WOLKY-XSENSIBLE

Ma - vrij 09-20u - zat 09-19u - tel. 052/33.30.01 - Handelsstr. 141 - 1840 Malderen

schenken, kan dat melden op info@samusocial.be of 02.551.12.26.
INFO

https://vimeo.com/280191425
BRUSSEL

Proefproject rond
statiegeld voor blikjes
Het Brussels Gewest gaat een
proefproject met statiegeld
voor blikjes opstarten. Consumenten die blikjes terugbrengen, krijgen een premie van 5
cent per blikje, in de vorm van
een tegoedbon die kan worden
gebruikt in een partnerwinkel
met het label Good Food. Dat
liet Brussels minister voor
Leefmilieu Céline Fremault
weten op een vraag van Jef
Van Damme (SP.A). Daarbij
vertelde Fremault dat Brussel
voorstander is van een invoering van statiegeld, op voorwaarde dat het in heel België
gebeurt. Jef Van Damme is blij
dat Brussel het voortouw
neemt. “In Vlaanderen blokkeren N-VA en Vld dit dossier.”
(amg)

