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ook dat nog

Klacht na
uitspraak
‘BrusselZuid
lijkt Kosovo’

‘Moeten we opleidingen organiseren tot professioneel kraker?’, vraagt Pol Collet (58) tijdens de tweede bijeenkomst van Gigant.
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I In Brussel hebben daklozen voortaan een
eigen vakbond: Gigant. ‘Soms roepen we te luid, omdat we
gefrustreerd zijn. Maar nu hebben we een officiële stem.’
REPORTAGE

‘Zodra je in Brussel
Zuid komt, krijg je het
gevoel dat je in Kosovo
bent.’ Dat verklaarde
Marcel Buelens, de di
recteur van de luchtha
ven van Antwerpen, eer
der deze week. De uit
spraak heeft hem nu een
klacht opgeleverd bij
Unia, het Interfederaal
Gelijkekansencentrum.
De in Brussel geves
tigde National Albanian
European Council
(NAEC) kan er niet om
lachen, berichtte de
Franstalige krant La
Dernière Heure gisteren.
‘Dit zijn racistische, xe
nofobe verklaringen die
een volk stigmatiseren’,
zei voorzitter Ramadan
Gjanaj. ‘Weet Buelens
wel dat de Albanese be
volking van Kosovo
twintig jaar geleden een
etnische zuivering heeft
moeten ondergaan met
moorden, verkrachtingen
en deportaties?’ (mtm)

Politie

Een vakbond voor
wie geen dak heeft
VAN ONZE REDACTRICE

SARAH VANKERSSCHAEVER
A N D E R L E C H T I ‘Ik las iets inte
ressants’, zegt Benoit Tielemans
(49). De zin hangt als een gouden
ballon boven de vergadertafel. ‘Als
je 25.000 handtekeningen verza
melt uit de drie regio’s in ons land,
kun je een wetsvoorstel op de
agenda van de Kamer zetten.’
De zes andere vakbondsleden
knikken. Het is precies wat ze wil
len met hun vereniging: inspraak,
in de hoop de rechten te verbete
ren van wie op straat leeft. ‘Alleen,’
zegt Benoit, ‘moeten we realis
tisch blijven. 25.000 handtekenin
gen is weinig als het over pensioe
nen gaat, maar veel als het over
daklozen gaat. Les gens s’en fou
tent.’ Geknik, alweer.
Het is de tweede keer dat de pas
opgerichte vakbond Gigant/Im
menses samenkomt in Ander
lecht. Gigant staat voor Geweldig
Individu in Gigantische Armoede
maar Niet zonder Trots. In het
Frans luidt dat: Individu dans
une Merde Matérielle Énorme
mais Non Sans Exigences. Ze zijn
met twaalf en verzamelen maan
delijks, maar al na de eerste sessie
in augustus zijn er gebruiken in
gesleten. ‘Zoals gewoonlijk’, merkt

coördinator Laurent d’Ursel op, ‘is
niet iedereen op tijd.’ Frank Laere
mans zal pas een halfuur voor het
einde binnendruppelen. Het geeft
niet, zolang hij zich maar laat ho
ren.

Samusocial
Ook al probeert Gigant zijn le
den te helpen waar hij kan, hij wil
niet de rol van maatschappelijk
assistenten of advocaten overne
men. De vakbond wil vooral tonen
dat hij er is, door publieke acties
op te zetten en door aanwezig te
zijn op themadagen die hen aan
belangen of zelfs in raden van be
stuur. ‘Samusocial, daar moeten
we zijn!’, roept iemand, maar d’Ur
sel moet die ballon al meteen stuk

‘Voor agenten
zijn krakers
en daklozen
één pot nat’
SVEN VERELST

Lid van de daklozenvakbond

prikken. ‘Die posten worden poli
tiek benoemd.’
Vorige maand hing Gigant een
gedenksteen op aan een gevel in
Ukkel, met toestemming van de
eigenaar. Daarop houden ze bij
hoeveel mensen er jaarlijks op
straat stierven: 67 in 2018. ‘Helaas
dreigt de gemeente met een boete
omdat we geen vergunning heb
ben voor die plaat’, zegt d’Ursel.
Maar zo gemakkelijk laat een
groep daklozen zich niet weg
jagen. Ze hebben strijdlust, een
kas met 150 euro in en veel ideeën
– het ene al realistischer dan het
andere. ‘Moeten we opleidingen
organiseren tot professioneel kra
ker?’, vraag Pol Collet (58) zich af.
‘Zodat je met een certificaat aan
de politie en krakers kunt tonen
dat je op de hoogte bent van de
wetgeving, en dat je de rust van de
buren zult respecteren …’
Aan de andere kant van de tafel
heeft Sven Verelst (50) zijn beden
kingen. ‘Zo’n certificaat maakt de
politie niets uit. Ik hoorde onlangs
dat ze moest tussenkomen, omdat
een dakloze in een kraakpand wil
de slapen, maar de krakers dat
niet zagen zitten. De agenten be
grepen er niets van, voor hen zijn
krakers en daklozen één pot nat.

Maar een groepje krakers wil geen
indringers: ze willen onzichtbaar
zijn om zo lang mogelijk in het
pand te blijven. Een dakloze kan
die rust verstoren, waarna ze pro
blemen krijgen.’
Wat zou de vakbond nog kun
nen doen? Sven richt zijn blik op
ons. ‘Mais pourquoi pas! Een opi
niestuk in De Standaard!’

Net zoals in Amsterdam
Brussel is niet de eerste stad
met een daklozenvakbond. Am
sterdam heeft er al negen jaar een.
Ze schakelen proDeoadvocaten
in, helpen daklozen in de zoek
tocht naar een verblijf en uitkerin
gen. Op hun website lijsten ze op
wat ze sinds 2010 bereikt hebben,
zoals de bijdrage voor nacht
opvang verlagen van 10 naar 5 eu
ro en het langer en sneller open
stellen van winteropvang.
Ook Gigant/Immenses droomt
ervan iets in beweging te zetten.
‘Velen van ons zijn gefrustreerd,’
zegt Verelst, ‘daarom roepen we
soms als we onze mond opendoen.
Of we zeggen het op zo’n manier
dat niemand luistert. Met de vak
bond hebben we een gecoördi
neerde, officiële stem. Hopelijk
luistert er iemand.’

43 arrestaties
bij actie tegen
transmigratie
De Antwerpse federale poli
tie heeft in de nacht van
woensdag op donderdag sa
men met verschillende lokale
politiezones een controleactie
gehouden gericht tegen trans
migratie langs de E313 en
E34. In totaal werden 43 per
sonen bestuurlijk aangehou
den, afkomstig uit onder meer
Afghanistan, Kameroen en
Eritrea. Een groot deel van de
transmigranten verklaarde
minderjarig te zijn.

Via De Lijn
Volgens de federale politie
was het fenomeen van trans
migratie de voorbije maanden
duidelijk voel en zichtbaar op
de parking in Ranst langs de
E313/E34. ‘Transmigranten
komen via trams en bussen
van De Lijn toe op het grond
gebied van de gemeente Wom
melgem’, klinkt het. ‘Van daar
uit trekken ze in groepjes
naar de parking, waar ze op
vrachtwagens springen of ge
zet worden richting Verenigd
Koninkrijk.’
Het was al de zevende keer
in vier maanden dat de politie
een controleactie hield. Behal
ve transmigranten vatten is
het volgens de politie ook de
bedoeling om op langere ter
mijn de netwerken van men
sensmokkelaars bloot te leg
gen. ‘Als we de criminele men
sensmokkelaars die hierachter
zitten eruit kunnen halen, dan
zullen we al een eind verder
zijn.’ (belga)

