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Koning Filip herdenkt de vijftigste
verjaardag van het overlijden van Abbé
Froidure met een bezoek aan de Marollen
Op 10 september was het vijftig jaar geleden dat Abbé Froidure bij een tragisch ongeluk overleden is.
Het was een hele eer om voor die gelegenheid het bezoek te mogen ontvangen van
Zijne Majesteit Koning Filip in de Marollen, dè volkswijk bij uitstek in Brussel.

de toenmalige vorst tot in zijn ziel heeft
getroffen.
De keuze om ook Koning Filip uit te nodigen in de Marollen was dus snel gemaakt,
temeer daar onze voorziening Le Foyer
des Jeunes des Marolles dit jaar haar zestigste verjaardag viert.
Onder een stralende zon hebben de jongeren (van 6 tot 26 jaar) van de Foyer aan
de Koning hun “thuis” kunnen tonen, de
plaats waar ze na school een warme opvang vinden en zich kunnen uitleven in
creatieve, sportieve of maatschappelijk
geïnspireerde ateliers. Hun “thuis” waar
ze kansen aangeboden krijgen die hun anders nooit te beurt zouden vallen.

Deze wijk heeft in het leven van Abbé Froidure een grote rol gespeeld. Daar heeft
hij voor het eerst kennis gemaakt met de
schrijnende toestanden waarin kansarme
gezinnen moesten leven, daar heeft hij
gestreden tegen het sociaal onrecht en de
uitbuiting van wat hij de “onderbetaalden”
noemde. Het is op die plaats dat hij op een
decemberavond in 1952 Koning Boudewijn
incognito heeft rondgeleid, een bezoek dat

Zonder heikele thema’s zoals discriminatie
naar ras of geslacht uit de weg te gaan, genoot Koning Filip zichtbaar van het contact
met de jongeren en had hij woorden van lof
voor hun inzet, alsmede voor de begeleiders
van de Foyer en bij uitbreiding alle medewerkers van de Federatie Froidure.
Het bezoek werd afgesloten met een mooie
groepsfoto en de Koning werd uitgewuifd
onder applaus en beladen met geschenkjes
en werkjes van de kinderen.
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Beste lezer,
Op 10 september mochten we de vijftigste
verjaardag van het overlijden van Abbé
Froidure herdenken.
Natuurlijk zou Abbé Froidure liever gehad
hebben dat vijftig jaar na zijn dood de
kansarmoede uit de wereld zou verdwenen
zijn en zijn Federatie aldus niet meer hoefde
te bestaan, helaas is niets minder waar …
Vijftig jaar waarin zoveel gebeurd is …
De meeste voorzieningen die Abbé Froidure
heeft opgericht bestaan nog steeds (De
vzw Openluchtwerken is de oudste en
viert dit jaar haar negentigste verjaardag!),
en andere voorzieningen hebben zich in
de loop der jaren aangesloten, omdat ze
dezelfde visie onderschrijven : de kansarme
jongeren én hun familie opvangen,
begeleiden en geloof geven in hun toekomst.
De normen waar onze voorzieningen en
diensten moeten aan voldoen zijn zoveel
strenger geworden, de pedagogische
inzichten zijn mee geëvolueerd.
De Federatie telt vandaag 18 verschillende
voorzieningen en diensten, die actief zijn
op meer dan 40 vestigingsplaatsen over
heel België. Het bezoek van Koning Filip
ter ere van de herdenking van de vijftigste
verjaardag van het overlijden van Abbé
Froidure, is een erkenning van het prachtig
werk dat elk van onze medewerkers dag in,
dag uit, met veel enthousiasme levert.
En het betekent ook een enorme duw in de
rug van de jongeren die hij heeft ontmoet,
een boost voor hun zelfvertrouwen.
Wat niet veranderd is in die vijftig jaar,
is dat we uw financiële steun broodnodig
hebben om het werk van Abbé Froidure
voort te zetten. De Federatie Froidure
ontvangt geen subsidie van de overheid, en
is volledig afhankelijk van de steun van het
grote publiek, van U, onze donateurs …
Spreek over het prachtig werk van Froidure
met uw vrienden en kennissen en moedig
ook hen aan om ons te steunen !
Waarvoor, in naam van onze jongeren, van
harte dank.

(Foto’s: Studio Dann, Ternat)
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De Foyer des Jeunes des Marolles viert haar zestigste verjaardag
De Foyer des Jeunes des Marollen is opgericht in 1961 en is op 60 jaar tijd uitgegroeid tot een steunpilaar binnen de
volkse Marollenwijk. Alle activiteiten en
initiatieven die worden uitgerold kaderen binnen een globaal plan van preventie en ontwikkeling op drie niveau’s: sociaal, familiaal en cultureel. De Foyer wil
vooral een onthaal zijn, waar geluisterd
wordt naar de jongeren van 6 tot 26 jaar,
en méér nog, waar ook met veel aandacht
gewerkt wordt aan hun persoonlijkheid en
zelfstandigheid. Hiervoor ondersteunen
we hen bij het bedenken, ontwikkelen en
realiseren van hun huidige of toekomstige projecten. De Foyer biedt ondersteuning bij het schoolwerk, en organiseert
verscheidene wekelijkse activiteiten zoals mini-voetbal, kookateliers, creatieve

ateliers, theater of zeefdruk. Maar even
goed zijn er momenten van vrije toegang,
kampen rond een bepaald thema of projecten rond specifieke issues zoals kinderrechten, opvoedingsondersteuning,
duurzaamheid, internationale humanitaire en ontwikkelingsprojecten. De Foyer
wil aldus de energie van de jongeren op
een positieve manier kanaliseren en tot
zijn recht laten komen, en hen responsabiliseren zowel naar zichzelf, als naar de
buitenwereld toe.
In dit jubileumjaar van de Foyer hebben
we gewerkt rond de Coronacrisis en de
impact die deze heeft gehad op het dagelijkse leven van de jongeren in de wijk. We
brachten een voorstelling en we hebben
ook buiten de normale openingsuren van

de Foyer onze deuren opengezet voor de
jongeren opdat ze toegang zouden hebben
tot de computers en printers, werkmiddelen die ze meer dan ooit nodig hadden met
het afstandsonderwijs.

Fresco gemaakt door de jongeren van 7-10 jaar.

Een groep kinderen van 7 tot 10 jaar heeft
een groot fresco ontworpen met als thema Covid19, een andere groep van dezelfde
leeftijd nam deel aan het project "TV-Kids"
en maakte reportages over verschillende
thema's, variërend van hun ervaring met
de coronacrisis tot milieubescherming of
de schoonmaak van de straten van de wijk.
De jongeren hebben ook een korte reportage gemaakt over een vereniging in de
buurt die tijdens de ramadan dagelijks levensmiddelen uitdeelt en de wens geuit om
in de toekomst aan dergelijke uitdelingen
te kunnen deelnemen. Hun vraag heeft de
Foyer ertoe heeft aangezet na te denken
over de mogelijkheid om een dergelijke
maandelijkse uitdeling op te zetten.
Met de ouderen, 16 tot 20 jaar, hebben we
gewerkt rond een project Welsprekendheid, om hun taalbeheersing te verbete-

Coördinator, Bilal Chuitar, omringd door jongeren die strips ontwerpen rond diverse maatschappelijke thema's.
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ren, waardoor ze niet alleen bij eventuele
sollicitatiegesprekken een betere indruk
kunnen maken, maar waardoor ze ook
beter hun gevoelens kunnen verwoorden
over maatschappelijke kwesties die hun
aanbelangen.
Met een andere groep van dezelfde leeftijd
kon in het kader van een Erasmus+-project
een voorstelling over het thema discriminatie worden gemaakt in het kader van
een uitwisseling met jongeren uit Martinique. Voor de jongeren betekent de ver-

kenning van een omgeving, ver van hun
dagelijkse leven, een opening naar een
andere wereld dan die waarin ze evolueren en een verruiming van hun horizon.
Een tweede Erasmus+-project met dezelfde Martinicaanse partner is aan de gang,
en voor dit project is een optreden over
het thema "Future Generation" gemaakt,
dewelke in Brussel zal worden opgevoerd
voor het vertrek van de jongeren naar het
Caraïbisch gebied.
Délia Remy, animatrice

Creatief atelier.

VAN DE KLEINE DENNEN

2021
N
KRABBEEN !
& WINN
Een kind liefhebben en
opvangen
kost minder dan een
gevangenis bouwen ...

WAARDE

1 REIS

Edouard Froidure

NAAR KEUZE

1 CITY-TRIP
WAARDE

50O €

125O €

1 GESCHENKBON FNAC / VANDEN BORRE
1 GESCHENKBON COLRUYT
1 GESCHENKBON IKEA

WAARDE

250 €

25O €

250 €

NAAR KEUZE

NAAR KEUZE

1 GESCHENKBON FNAC / VANDEN BORRE
1 GESCHENKBON COLRUYT
1 GESCHENKBON IKEA

25 €

WAARDE

1 keukenschort / 1 keukenhanddoek /
1 RFID sleutel / kaartzakje /
1 RFID kaartbeschermer / 1 CD

25 €

25 €

Voor alle prijzen, BTW inbegrepen.- K.B. : 3758779/20 / Tombola onder toezicht van een Gerechtsdeurwaarder.

HOE DEELNEMEN ?
Info 02/771 08 10

1 BILJET = 4 €
1 BLAD VAN 6 BILJETTEN = 20 € (WAARVAN 1 WINNEND LOT)
Rekeningnummer BE96 0013 7366 6005

De krant van de Federatie Abbé Froidure | JULI | AUGUSTUS | SEPTEMBER 2021

Ter nagedachtenis van de vijftigste verjaardag van het overlijden
van Abbé Froidure, geven we U graag dit persbericht mee,
dat verscheen daags na het tragisch ongeval.
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