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spelen of om samen iets te creëren.
Ik leer geduldig en aandachtig te
zijn, dat brengt ons dichter bijeen!”

Le Pivot, 50 jaar aan projecten
op weer recht te veren!
Focus op de families
Inderdaad, bij Le Pivot staan de families
centraal. Het is voor die families dat wij
elke dag de motivatie vinden om
’s morgens op te staan ook als de
moeilijkheden zich opstapelen.
De families waar het kind wordt
weggehaald en voor steeds een leegte
nalaat, de families die we trachten te
herenigen en herop te bouwen, de families
die de laatste vesting zijn wanneer alles
rondom dreigt in te storten.
“Iedereen wenst een toekomst voor zijn
kinderen. Maar daar in slagen is niet evident.
Daar moet je veel én lang genoeg voor
knokken!”
Zich verenigen om samen op te staan
Zelfs indien op sommige ogenblikken de
begeleiding eerder persoonlijk is, of
gefocust op één enkele familie, zijn we er
van overtuigd dat grote armoede niet kan
opgelost worden zonder de mensen die de
armoede aan den lijve ondervinden samen
te brengen opdat ze zich kunnen uiten,
nadenken, bouwen, bestaan.
Bij Le Pivot willen we de mensen bijstaan
in hun strijd om op te veren en recht te

Op zomerkamp

blijven staan. We willen de spiegel zijn van
hun krachten, en hen begeleiden in hun
wens om als volwaardig burger erkend te
worden, die deel uitmaakt van en mee
bouwt aan de maatschappij. Daarvoor
gebruiken we de pedagogie van het succes
door samen projecten te realiseren die de
vicieuze cirkel van armoede doorbreken.
Heel gevarieerde projecten
We zetten bij Le Pivot heel wat projecten
op poten. Via familiaal werk kunnen de
animatoren de talenten van de ouders tot
uiting laten komen. Er zijn creatieve
ateliers in familieverband om zo op een
andere manier een band te bouwen.
We maken tijd om gesprekken met
scholen, instituten, tribunalen, Jeugdzorg
etc voor te bereiden opdat de ouders hun
situatie correct kunnen bewoorden
en zich meer op hun gemak voelen bij
deze gesprekken.
“We bereiden onze afspraken voor,
dat is een grote ondersteuning. Als ik
onvoorbereid ben, weet ik niet wat zeggen.
Nu kan ik mijn wensen en mijn project
duidelijker verwoorden”
“Via de familiale ateliers kijk ik anders naar
mijn kinderen. We leren opnieuw om te

Le Pivot heeft ook projecten in
het kader van permanente
vorming. Zo wordt de trimestriële
krant “Debout” volledig
gerealiseerd door volwassenen die
uit een kansarm milieu komen.
Het doel is om zij die deze
armoede beleven een stem te
geven over maatschappelijke
vraagstukken. De ‘journalisten’
organiseren ook debatten opdat
iedereen de kans krijgt om zich
uit te drukken.
“Wij, de families die het moeilijk
hebben, worden niet gehoord. De
krant biedt me wel die vrijheid van
expressie.”

Bij Le Pivot besta je,
je bent niet
onzichtbaar,
men laat je niet
alleen in je hoekje
zitten
Samen projecten tot een goed einde
brengen, banden smeden, beseffen
dat je talenten hebt ook al lijkt het
alsof de armoede alles heeft
verwoest, samen komen om zich uit
te drukken, dingen creëren, samen…
dat is wat er bij Le Pivot beleefd
wordt en schaamte in waardigheid
doet omslaan.
Daarom ook bestaat Le Pivot nog
steeds, 50 jaar na de oprichting.

1971 De eerste ontmoetingen
Samen met vrienden en vriendinnen,
vestigt Henri Clark zich als jonge sociaal
assistent in de buurten van Etterbeek –
Elsene. Hij wil er absoluut de meest
uitgesloten families ontmoeten. Bij elke
deur die zich opent leren ze mekaar
stilaan kennen. Henry Clark en de buurt
leren mekaar beetje bij beetje kennen.
Vervolgens wordt Le Pivot opgericht en
worden er lokalen gehuurd om het werk te
verankeren en de families te kunnen
ontvangen, zowel jong als oud.
1999
Le Pivot wordt lid van de Federatie
Froidure
2022 Het woord aan een jonge mama
“Wanneer mensen geen hoop meer hebben
zorgt Le Pivot ervoor dat ze die opnieuw
krijgen.
Bij Le Pivot leren we ervaringen delen. We
kunnen aantonen dat we tot mooie dingen in
staat zijn, ook al zijn we arm en leiden we
ons leven zoals het is. Daarom ook dat we
zo graag naar buiten zouden treden. Alleen,
zo vaak krijgen we niet de kans, en als we
het dan toch eens kunnen, worden we niet
voldoende gehoord.
Bij Le Pivot besta je, je bent niet
onzichtbaar, men laat je niet alleen in je
hoekje zitten.”
www.lepivot.be

Sandrine Dapsens, animatrice
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Een emotioneel feest
voor 50 jaar Le Pivot!

Beste sympathisant en weldoener van de
Federatie Froidure,

tentoonstelling over onze acties, wat
een indrukwekkende tijdslijn om te
ontdekken! De hoek met de
fotoalbums was een waar succes,
iedereen trachtte een foto van
vroeger, toen hij of zij nog jong en op
kamp was, terug te vinden.
Na een welkomswoord liep er een
hele mooie video met getuigenissen
van kinderen en volwassenen.
Tenslotte zijn de families van
Le Pivot op de scène gekomen om
het lied voor de 50 jaar te zingen
en zich met een dans te uiten rond
het thema:
“We hebben het gedurfd”

Onnodig te zeggen dat we in barre tijden leven.
De oorlog woedt voort en blijft gevolgen hebben
buiten Oekraïne. De inflatie stijgt en vooral de
energieprijzen worden niet alleen problematisch
voor de gezinnen maar ook onze voorzieningen
worden er hard door getroffen.

Om de 50ste verjaardag van Le Pivot
waardig te vieren zijn we samen
gekomen in de Bouche à Oreilles in
Etterbeek : nieuwe en oude families,
vrijwilligers en medewerkers van nu
en vroeger, vrienden, donateurs,
mecenassen, subsidiërende
overheden en politici.
17 oktober is de Werelddag van verzet tegen
extreme armoede, sinds 35 jaar ingericht door
de Verenigde Naties.
De Federatie Froidure schaart zich achter dit
project en zet via haar eigen voorzieningen de
strijd tegen onrecht en armoede verder.
Wij ondersteunen onze voorzieningen waar het
kan, onder andere in samenwerking met de
brusselse regio om een energiescan uit te
voeren in hun gebouwen en hen te begeleiden in
de optimalisatie van hun energiekosten.
Meer dan ooit hebben onze voorzieningen ons
nodig en wij hebben meer dan ooit jullie steun
nodig om deze voorzieningen te steunen.
Alhoewel het voor velen onder jullie ook niet
gemakkelijk is : aarzel niet ons met jullie
vrijgevigheid te ondersteunen.
Bedankt om de strijd tegen armoede en onrecht
samen met ons te voeren.
Niet alleen op 17 oktober, maar elke dag, nu ….
Verder in deze Info Froidure vinden jullie de
praktische gegevens hiervoor.

"Wat een pakkende
momenten !"
Anne De Bruyn,
Secretaris-generaal

In de Orangerie liep er een

Een zomervakantie in het
groen bij "Le Courant
d'Air" uit Luik
Van 12 tot 19 juli zijn de kinderen
van "Le Courant d'Air" vol
enthousiasme op kamp vertrokken.
Verdeeld in twee groepen trokken ze
naar twee verschillende plaatsen, de
"kleintjes" naar Erezée en de "groten"
- allemaal jongedames - naar
Solwaster, om een nieuwe wereld te
ontdekken, geschapen naar hun
beeld, een betere wereld!
De kinderen, tussen 6 en 9 jaar oud,
pakten hun valiezen uit in het dorp
van Erezée, vlakbij Manhay!

hut bouwen in het bos!
Maar dat is nog niet alles, het
programma werd aangevuld met
wandelingen, Olympische spelen,
waterspelen, een schattenjacht,
observatie van de herten en een
geweldige activiteit rond “het boek”
door de koks die ook de animatoren
van de straatbibliotheek waren!
De avondactiviteiten boden rustiger
momenten aan: rond het kampvuur
met marshmallows, verhalen lezen,
lantaarnwandelingen, ontspanning...
De 10-14 jarigen sloegen hun tenten
op in Solwaster, vlakbij Jalhay!

In naam van onze kinderen danken wij u van
harte.
Met hartelijke groet,
Jos Linkens
Voorzitter

De kinderen verbeeldden hun eigen
wereld door middel van verschillende
creatieve activiteiten: een kaart van
het kampterrein schetsen, lantaarns
versieren voor de avondwandeling,
kleine houten bootjes maken om mee
te racen op de superdam die ze
hadden gemaakt, wapenschilden
maken die voorstelden wie ze zijn en
wie ze zouden willen worden,
brieven voor ouders schrijven op
perkamentpapier en zelfs een grote

De oudere meisjes werden door een
"futuroloog" uitgenodigd om te
experimenteren met een nieuwe
wereld naar hun beeld, met behoud
van het beste en toevoeging van wat
zij wilden uitvinden!
Uitgaande van hun eigen zijn
creëerden de meisjes hun eigen
wapenschild en wezen ze zichzelf
een totemdier toe.

Na een grote wandeling en de
moedige beklimming van de Rocher
de Bilisse konden zij zich een idee
vormen van de streek.
De meisjes bouwden ook een grote
hut in het bos en leerden hoe ze
moesten sjorren (een techniek om
hout met touwen te verbinden).
De "neo-olympische" spelen stelden
hen in staat nieuwe regels voor
sportwedstrijden uit te vinden op
basis van hun eigen experimenten.
Alle ontdekkingen en uitvindingen
van de meisjes werden verzameld
in een boekje: "De Nieuwe Wereld
Encyclopedie"!
Verder werden de acht dagen samen
doorgebracht door spelletjes in het
bos, badmintonwedstrijden,
avondbijeenkomsten rond het vuur marshmallows, liedjes -... en niet te
vergeten een verfrissende duik in het
meer van Butgenbach!
Maar een kamp zou niet echt een
kamp zijn zonder... zijn creatieve
begeleiders, waakzaam voor het
welzijn van iedereen, vol energie,
maar ook zijn vijfsterrenkoks, die
zorgen voor de bereiding van
gezonde en heerlijke maaltijden!
Nogmaals bedankt allemaal!
Véronique en Jérémie,
Projectbegeleiders
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Habbekrats opent met L'Ilo een prachtig en nieuw
jeugdwelzijnshuis in hartje Brussel

In aanwezigheid van Vlaams minister van
Brussel en Jeugd Benjamin Dalle werd
op 3 juli L’ilo geopend, een nieuw
jeugdwelzijnshuis op de hoek van de
Bergstraat en de beroemde
Beenhouwerstraat, vlakbij de Grote Markt
in Brussel. Met dit huis van en voor
Brusselse kinderen en jongeren, verankert
jeugdorganisatie Habbekrats haar
Brusselse werking.
L’ilo is ingericht volgens de vier peilers
van de Habbekratswerking: onthaal,
ontmoeting, verwondering (vorming) en
verbinding (hulpverlening). De werking
bevindt zich op het kruispunt van de
beleidsdomeinen jeugd, welzijn,
onderwijs en armoedebestrijding.
Het nieuwe huis valt op door de vele
ramen. “We wilden het zeer transparant,
zodat er een sterke link is met de
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omgeving”, aldus Chris Van Lysebetten,
algemeen coördinator en stichter van
Habbekrats. De jeugdruimte straalt een
laagdrempelig en toegankelijk karakter uit
en is speels ingericht met o.a. een
klimmuur, een sporthoek, een podium,

een huiswerkbalie en zithoeken.
Er wordt ook een keuken voorzien om
warme maaltijden aan te bieden.
L’ilo wordt een open huis waar alle

kinderen van de stad welkom zijn om te
spelen of gewoon rond te hangen. De
toegang is gratis, net zoals het educatief
aanbod. Ze kunnen er ook hun huistaken
maken, samen met een begeleider.
Dankzij therapeutisch geschoolde
begeleiders en de aanwezigheid van een
rustige ruimte kan er ook gewerkt worden
aan het psychisch en emotioneel welzijn
van de jongeren. Het open karakter wordt
extra versterkt doordat Habbekrats de
nieuwe infrastructuur ter beschikking zal
stellen aan andere Brusselse partners.
Het wordt een plek waar verschillende
jeugd- en jeugdwelzijnsorganisaties
elkaar zullen vinden.
Chris Van Lysebetten :“Duurzaam
investeren in onze jeugd verzekert onze
nabije en verre toekomst.” Vanuit die
filosofie timmert Habbekrats als
jeugdwelzijnswerking al dertig jaar aan
het welbevinden van de kinderen en
jongeren, en dit in niet minder dan 17
“warme” huizen en in de “heldenkampen”
(100 dagen per jaar). Op die manier
bezorgt Habbekrats jaarlijks 3.000
kinderen en jongeren een veilige en
kansrijke plaats in de samenleving.
Met de opening van L’ilo komt daar nu
een nieuw hoofdstuk bij. “Het wordt een
warm, comfortabel en toegankelijk huis
voor alle Brusselse jongeren. Het moet van
de tijd van Bruegel geleden zijn dat er nog
kinderen speelden op de Grote Markt !”
De officiële opening had plaats in het
bijzijn van Vlaams minister van Brussel
en Jeugd Benjamin Dalle , en die was vol
lof voor et initiatief : “Onze jongeren zijn

het grootste kapitaal van Brussel. Ze
verdienen een plek in het hart van de stad.
Chris Van Lysebetten en
Minister Benjamin Dalle

L’ilo geeft hen die plek. Jongeren zullen er
naar hartenlust kunnen ontdekken en
spelen maar vinden er evengoed een
luisterend oor bij een begeleider of een
warme maaltijd als ze daar nood aan
hebben. Het wordt een open huis waarmee
we investeren in de toekomst van de
Brusselse jongeren.”

Het moet van de tijd
van Bruegel geleden
zijn dat er nog kinderen
speelden op de Grote
Markt!
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Dit nummer wordt u gratis aangeboden.
Wij rekenen op uw vrijgevigheid om
onze actie te steunen.
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Wist je dat ... ?
17 OKTOBER
WERELDDAG VAN VERZET TEGEN
EXTREME ARMOEDE
De Federatie Froidure zet haar strijd tegen onrecht en
kansarmoede onverminderd voor.
Dank om met ons mee te strijden door uw gift.
Meer dan ooit is ze nodig.
NU...
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