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“... ALS IK JULLIE OVER MIJN LEVEN ZOU VERTELLEN, ZOUDEN JULLIE 

MET ANDERE OGEN NAAR MIJ KIJKEN”
1
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
De persoonlijke verhalen op deze pagina komen uit “Eisen van Brusselse (pre)-daklozen: een betoging in boekvorm”, 

Collectif MANIFESTEMENT, 52 blz., uitgeverij Maelstrom Révolution, Brussel, 2011,  

 De foto’s zijn ontleend aan de campagne “Un sourire SVP “, die de kunstenaars Little Shao en Luigi Li hebben ontwikkeld 

voor de Stichting Abbé Pierre. 

“Op een dag in het ziekenhuis vroeg een arts of ik gedronken 

had. Neen, zei ik. Hij keek me argwanend aan en bleef 

aandringen. Geen drugs, geen medicijnen? Ik neem enkel wat 

de dokter me voorschrijft. Hij bleef denken dat ik loog. U heeft 

de resultaten van mijn bloedproef, u kent de antwoorden. U 

ziet toch dat ik geen drugs neem! Maar u bent dakloos, die 

drinken toch allemaal of ze nemen valium of iets anders, 

waarom u dan niet? Waarom zou ik zijn zoals de anderen? 

Geen antwoord. Hij had waarschijnlijk nog nooit iemand zoals 

ik ontmoet. Ik zal dit nooit vergeten... Hij had het bewijs in 

handen, maar hij geloofde het niet.”  

 “In de onthaaltehuizen kom je 

binnen, krijg je onderdak en eten 

maar moet je wel 2/3 van je 

inkomen afgeven en dan moet je 

nog voltijds voor hen werken zonder 

enige vergoeding. En dan heb je nog 

1/3 over maar wat kan je daar nog 

mee doen?” 

 “Je moet moed hebben en sterk in je schoenen staan 

om te bedelen. 

(…) 

Er is niet alleen het probleem van eten, maar ook van 

het zelfbeeld. Plots moet je gaan bedelen of om eten 

gaan vragen. Dat is psychologisch niet gemakkelijk, 

helemaal niet. 

(…) 

Neen, bedelen is totaal onmogelijk voor mij, dat is 

een schande.” 

 
“Gemiddeld plast een mens 6 tot 7 

keer per dag. De rekening is snel 

gemaakt: 7 x 0,5 euro per dag x 7 

dagen x 4 weken = 98 euro. Is het dan 

verwonderlijk dat mensen op straat 

pissen en dat Brussel stinkt?” 

 Een dakloze loopt gemakkelijk 10 tot 15 

kilometer per dag. 
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DoucheFLUX – een paar data en beelden … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affiche voor de manifestatie die 

Collectif Manifestement 

organiseerde op 31 december 

2010:  

“Om het Europees Jaar van de 

bestrijding van armoede en 

sociale uitsluiting (sic) in 

schoonheid te begraven, vieren 

de daklozen 2010!” 

  

Hier wordt de kiem gelegd voor 

de vzw DoucheFLUX. 

 

31-12-2010 

Van 15 februari tot en met 15 

mei 2011 

Beelden: https://www.youtube.com/watch?v=9vXpOEI7u3k 

 

 

Het Collectif wil het hier niet bij laten: van 15 februari tot 

15 mei 2011 worden er op het Albertinaplein, vlakbij het 

Centraal Station maandelijkse demonstraties gehouden. 

Daarbij worden de eisen van de daklozen genoteerd en 

ontstaat het idee om deze uit te geven in boekvorm. 

 

2012 

Oprichting van de vzw 

DoucheFLUX 

De zoektocht naar een geschikt gebouw begint... Er 

moet ruimte zijn voor veertig douches, 200 lockers en 

de nodige wasmachines. En er is geld nodig om een 

pand te kopen en te renoveren!  

Wanneer het gebouw eenmaal is gevonden, moet er 

worden onderhandeld met de gemeente... 

 

2013-2014 

Beelden:  

Zoektocht naar een gebouw: 

https://www.youtube.com/watch?v=N-8hRUUt8s4 

 
Onder de douche, de hemel, documentaire van Effi en 

Amir (2018). Trailer op YouTube en BX1-rapportage hier: 

https://www.youtube.com/watch?v=OKeI13yjpAs 
 

 

2015 

De renovatie van het 

gebouw aan de 

Veeartsenstraat 

(Anderlecht) begint. 

Mei 2017 

Officiële opening van het 

gebouw en start van de 

dienstverlening! 

Er zijn nogal wat lessen te 

trekken uit deze genadeloze 

diagnose van de totaal 

ondergefinancierde en 

schandalig verwaarloosde 

noodhulpsector in Brussel. 

Een paar leden van het 

Collectif besluiten in actie te 

komen en starten een tamelijk 

revolutionair project: 

DoucheFLUX!  

 

Beelden:  

https://www.youtube.com/watch?v=pv_A0zax2n0  

https://www.youtube.com/watch?v=1Ws-Fv5Wle4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9vXpOEI7u3k%20
https://www.youtube.com/watch?v=9vXpOEI7u3k%20
https://www.youtube.com/watch?v=9vXpOEI7u3k
https://manifestement.be/manifestations/2009-2/
https://manifestement.be/manifestations/2009-2/
https://manifestement.be/manifestations/2009-2/
https://www.youtube.com/watch?v=N-8hRUUt8s4
https://www.youtube.com/watch?v=OKeI13yjpAs
http://www.doucheflux.be/
https://www.youtube.com/watch?v=pv_A0zax2n0
https://www.youtube.com/watch?v=pv_A0zax2n0
https://www.youtube.com/watch?v=1Ws-Fv5Wle4
https://www.youtube.com/watch?v=pv_A0zax2n0
https://www.youtube.com/watch?v=1Ws-Fv5Wle4
https://www.youtube.com/watch?v=N-8hRUUt8s4
https://www.youtube.com/watch?v=OKeI13yjpAs
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Wat wil de vzw DoucheFLUX?  

"Ervoor zorgen dat de meest hulpbehoevenden zich kunnen 

opfrissen en weer moed kunnen vatten" 

 

DoucheFLUX staat een stad voor ogen waar de allerarmsten
2

 volwaardig deel uitmaken van 

de samenleving. De vereniging wil hun weer waardigheid en zelfvertrouwen geven. Daartoe worden 

een aantal basisdiensten (douches, lockers en een wassalon) en stimulerende activiteiten 

aangeboden.  

Het is de achterliggende ambitie van de vzw om de sociale sector niet alléén op te laten 

draaien voor een sociale samenleving. Dat betekent enerzijds dat armoede een gedeelde 

verantwoordelijkheid is en dat iedereen kan helpen een einde te maken aan armoede. Anderzijds is 

het van cruciaal belang om mensen die in armoede leven niet te zien als “sociale gevallen” en af te 

rekenen met vooroordelen: een dakloze heeft niet altijd op straat geleefd, hij of zij heeft een eigen 

verhaal en elk probleem heeft een voorgeschiedenis. Het vergt vindingrijkheid om er weer bovenop 

te komen of een ander weer op weg te helpen. Er zijn nu eenmaal geen kant-en-klare oplossingen 

die altijd en overal werken. 

Maatschappelijke re-integratie krijgt meer kans van slagen naarmate iemands zelfbeeld 

verbetert. Een kansarme is immers meer dan een rammelende maag of een lichaam dat ergens moet 

slapen. Ook wie in armoede leeft, is in de eerste plaats mens als ieder ander. Eigenwaarde en 

betrokkenheid bij een project zijn voor hen uiterst belangrijk. De aanpak van DoucheFLUX werd 

vanuit die gedachte ontwikkeld.  

Onze missie:  

Aan de meest hulpbehoevenden diensten en activiteiten aanbieden die weer energie, 

zelfvertrouwen en waardigheid geven. 

Onze waarden:  

Autonomie, samenwerking, diversiteit, respect, transparantie en strijdbaarheid. 

 

 

 

Zie voor meer informatie: http://www.doucheflux.be/qui-sommes-nous/historique/?lang=nl 

                                                           
2
 Bij DoucheFLUX ook wel aangeduid als “immenses”: Individus dans une Merde Matérielle Enorme mais Non 

Sans Exigences (mensen die het materieel enorm tegenzit, maar wel weten wat ze willen). 
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DoucheFLUX Masterclass – wat is dat?  

 

In het kort: 
 

▪ Materiaal en hulp aanbieden aan docenten die hun leerlingen graag willen laten stilstaan 

bij dakloosheid en de groeiende armoede in Brussel. 

▪ Door ontmoeting en dialoog met kansarmen en mensen die sociaal actief zijn (namens een 

overheidsdienst en/of een maatschappelijke organisatie) op scholen aandacht schenken aan 

extreme armoede en aan het belang van solidariteit, voorbij stereotypen en alle vormen van 

hokjesdenken. 

▪ Leerlingen een bijzonder verrijkende ervaring aanbieden, om hen in deze tijd waarin sociale 

samenhang vaak ver te zoeken lijkt, te helpen uit te groeien tot betrokken burgers. 

 

 

Voorlichting over armoedebestrijding is van groot belang voor het creëren van 

maatschappelijke solidariteit en een hechte samenleving. Vooral jongeren kennen de 

problematiek van toenemende armoede trouwens maar al te goed. Toch zijn er genoeg 

jongeren die de vooroordelen en achterhaalde ideeën van volwassenen over sociale 

hulpverlening aan daklozen in stand houden. 

Het Masterclass-project (voorheen “DoucheFLUX Meets Schools”) is in 2011 opgezet 

door een bevlogen docente sociale wetenschappen. Als vrijwilligster bij DoucheFLUX kreeg 

zij het idee om op haar school aandacht te besteden aan armoede en een lans te breken 

voor menselijkheid en solidariteit, voorbij alle stereotypen en vormen van hokjesdenken. Ze 

besloot om het onderwerp sociale zekerheid te behandelen aan de hand van het boekje 

Eisen van Brusselse (pre-)daklozen. Het bleek didactisch een goede zet om haar leerlingen 

te confronteren met de ongepolijste opmerkingen van daklozen zelf. De leerlingen werden 

erdoor geraakt en moesten hun ideeën bijstellen. Ze bezagen de problematiek van extreme 

armoede met nieuwe ogen. De leerlingen toonden belangstelling voor DoucheFLUX en 

wilden graag kennismaken met de initiatiefnemers, maar nog liever met (ex-)daklozen.... 

DoucheFLUX Meets Schools was geboren! 

Bij deze activiteit worden leerlingen uit het secundair en hoger onderwijs 

geconfronteerd met populaire vooroordelen over de meest kwetsbare mensen uit onze 

samenleving. Door het directe contact, dat zowel bij DoucheFLUX als op school kan 

plaatsvinden, gaat het onderwerp leven: de daklozen krijgen een gezicht en theoretische 

kennis wordt aangevuld met levensechte verhalen.  

De Masterclasses zijn dus ontmoetingen die DoucheFLUX en docenten samen 

organiseren om leerlingen en studenten bewust te maken van de grote armoede en 

dakloosheid in Brussel en hen aan het denken te zetten over hun vooroordelen. Een goede 



7 
 

voorbereiding – onder meer door middel van dit lespakket – kan deze ontmoetingen nog 

leerzamer maken.  

 

Hoe kunnen deze doelstellingen worden behaald? Door de leerlingen: 

 
▪ Bewust te maken van de armoedeproblematiek (voorlichting). 

 

Te informeren over de sociale structuren en hoe deze in de loop der tijd zijn 

geëvolueerd (institutionele aspect). 

 

▪ Zich te laten verdiepen in het lot van hen die onze maatschappij aan hun lot overlaat, 

zodat de leerlingen openstaan voor een ontmoeting en een constructief gesprek. 

 

▪ Te laten nadenken over de rol van de burger in de samenleving en te wijzen op de 

mogelijkheid sociaal actief te worden. 

 

▪ Te stimuleren in actie te komen en specifieke activiteiten te organiseren: het is van 

groot belang dat de leerlingen hierin geheel vrij worden gelaten. Als de docent alles 

regelt en invult, wordt het engagement de klas opgelegd en schiet de bewustmaking 

haar doel voorbij. Als de leerlingen daarentegen de ruimte krijgen om zelf met 

initiatieven te komen, zullen ze zich voelen aangesproken als burgers die in staat zijn 

een rol van betekenis te spelen. Zo kunnen ze een ervaring opdoen waar ze hun hele 

leven wat aan hebben. En er is veel mogelijk: leerlingen kunnen bv. op school 

debatten organiseren en daar daklozen en mensen die sociaal actief zijn (bij de 

overheid of een vereniging) voor uitnodigen, giften verzamelen of meewerken aan 

andere activiteiten van DoucheFLUX (film-debat, radio, magazine). Het sleutelwoord 

is creativiteit. Creativiteit van de docenten, maar vooral van de leerlingen!  
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Het lesmateriaal  

 

Op de volgende pagina’s vindt u een serie links naar leermiddelen die u kunnen 

helpen bij de voorbereiding van uw lessen, maar waarmee de leerlingen ook zelf aan de 

slag kunnen gaan, in groepjes of alleen. Vragen, ideeën en voorstellen zijn altijd welkom! 

We kunnen met u overleggen, samen een activiteit organiseren, over DoucheFLUX komen 

vertellen in de klas, een bezoek aan ons gebouw plannen, enz. 

Voordat we een beknopt overzicht bieden van beschikbaar lesmateriaal nog even 

een belangrijke mededeling: DoucheFLUX heeft een eigen documentatiecentrum over 

armoede. U kunt er elke dinsdag van 14 tot 17 uur terecht om publicaties over armoede 

(NL en FR) te raadplegen of te lenen.   

Online catalogus: http://www.doucheflux.be/pmb/opac_css/ 

Info: Kristel Dupont – biblio@doucheflux.be - 0497 20 23 80 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

LEERMIDDELEN 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A. Boeken en publicaties 

1/ Eisen van Brusselse (pre-)daklozen. Een betoging in boekvorm (NL/FR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het ideale hulpmiddel om leerlingen aan het denken te zetten. Het gaat om korte observaties van 

ervaringsdeskundigen, thematisch geordend en voorzien van verduidelijkende opmerkingen door de 

auteurs. Het is een uitstekend startpunt om alle clichés over dakloosheid ter sprake te brengen en te 

toetsen aan getuigenissen van mensen die aan den lijve hebben ondervonden wat armoede 

betekent. 

Het boekje is helder en toegankelijk en hoeft niet helemaal te worden gelezen. Naar gelang van het 

onderwerp dat u wilt behandelen kunt u als docent ook gewoon een aantal citaten kiezen. 

 

Praktijkonderzoek, georganiseerd door 

Collectif Manifestement.  

Brusselse daklozen stellen de 

vernederingen aan de kaak die ze 

dagelijks ervaren en wijzen erop dat de 

hulp die hun wordt geboden, te wensen 

overlaat. Voortaan hebben de daklozen 

een stem. 

http://www.manifestement.be/2009-

2011 

Verkrijgbaar bij DoucheFLUX (3€) 

http://www.doucheflux.be/pmb/opac_css/
http://www.doucheflux.be/pmb/opac_css/
mailto:biblio@doucheflux.be
http://www.manifestement.be/2009-2011
http://www.manifestement.be/2009-2011
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2/ DoucheFLUX Magazine (NL/FR)  

 

 

 

 

 

 

 

3/ Pauvrophobie, Encyclopédie des idées reçues sur la pauvreté (FR, Editions Luc Pire – 

2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/ The Dispossessed, R. McLiam Wilson/D. Wylie, (Picador, 1992) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze uitgave van de vzw wordt 

gerealiseerd in nauwe samenwerking 

met kansarmen. Beschikbaar op internet 

(http://www.doucheflux.be/notre-

action/activites/doucheflux-magazine/) 

en te downloaden als pdf. U kunt 

DoucheFLUX Magazine ook op papier 

bestellen (2€ per stuk). 

“Het zijn leeglopers, profiteurs, uitvreters, oplichters...” Aan 

vooroordelen en clichés over armen geen gebrek. Voeg daar angst of 

vijandigheid aan toe en je hebt een fobie. De angst voor de arme leidt 

tot een al te beperkte collectieve visie op armoede en ontneemt het 

zicht op mogelijke oplossingen. Samen met de sociale diensten en hun 

cliënten heeft “Le Forum – Bruxelles contre les inégalités” 85 

vooroordelen geïnventariseerd. Elk daarvan is voorgelegd aan een 

deskundige, die de mythes overtuigend ontkrachten aan de hand van 

actuele cijfers en onderzoeken. Zo wordt in dit handzame naslagwerk 

getracht een realistischer beeld te geven van armoede -- een 

verschijnsel waarmee een op de vijf Belgen te maken heeft. Daarbij 

worden heel complexe problemen duidelijk uitgelegd. Deze 

encyclopedie is dan ook een aanrader voor ieder die als burger, 

beroepshalve of als politicus oplossingen wil bedenken om armoede 

de wereld uit te helpen.  

 
 

“Armoede ligt gevoelig. Ik ben ervan overtuigd dat armoede bij de 

meesten van u schaamte en ergernis opwekt. Nadenken over 

armoede kan het lastig of onmogelijk maken bepaalde voorrechten 

te genieten”, schrijft McLiam Wilson. Waarom kiest de schrijver er 

dan toch voor om samen met een fotograaf (D. Wylie) een boek te 

wijden aan armoede, op basis van de verhalen die hij optekende 

in de ellendigste buurten van het Verenigd Koninkrijk? In de eerste 

plaats omdat hij zelf een moeilijke jeugd heeft gehad in Belfast, 

een ervaring die hem duidelijk nog steeds inspireert. Maar vooral 

omdat de armoede in het Verenigd Koninkrijk zo sterk is 

toegenomen, met name sinds het tijdperk-Thatcher. De in het oog 

lopende armoede van de daklozen is niet de enige. Er zijn ook 

andere, onopvallendere, maar niet minder tragische vormen van 

armoede: hele gezinnen opeengepakt in onbewoonbare krotten, 

mensen van kleur die overal en altijd te maken krijgen met 

racisme... Niet voor niets heet het boek “The Dispossessed”, en 

niet “The Poor”: armoede is immers geen noodlot, maar het 

resultaat van een beleid. 

http://www.doucheflux.be/notre-action/activites/doucheflux-magazine/
http://www.doucheflux.be/notre-action/activites/doucheflux-magazine/
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B. Websites 

1/ DoucheFLUX : http://www.doucheFLUX.be 

De website van DoucheFLUX biedt een scala aan aanknooppunten -- online en op papier. U vindt 

er verhalen uit de eerste hand, voorbeelden, informatie, documentaires en activiteiten die betrekking 

hebben op dakloosheid in Brussel.  

De site bevat hulpmiddelen die betrekking hebben op de verschillende activiteiten die de vzw 

organiseert. Ook zou er een reeks lessen kunnen worden besteed aan het project Thinktank of aan 

de ideeën van de “vakbond van de allerarmsten”. 

2/ Survivinginbrussels.be: www.survivinginbrussels.be 

Internetplatform waar mensen zonder middelen met een paar intuïtieve muisklikken informatie 

kunnen vinden die voor hen van belang is. De site biedt ook een zeer compleet overzicht van alle 

hulporganisaties.  

3/ Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting : 

www.armoedebestrijding.be 

Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting onderzoekt 

hoe het gesteld is met de grondrechten van wie te maken heeft met moeilijke sociaal-economische 

omstandigheden, zoals het recht op degelijke huisvesting, het recht op energie, het recht op 

bescherming van het gezinsleven, het recht op sociale bescherming en het recht op bescherming 

van de gezondheid. Over elk van deze onderwerpen is een reeks publicaties beschikbaar.  

4/ FEANTSA (FR-EN): http://www.feantsa.org 

De Europese Federatie van nationale organisaties die met daklozen werken is een 

samenwerkingsverband van vzw’s die betrokken zijn bij de bestrijding van uitsluiting op het gebied 

van huisvesting. Het is het grootste Europese netwerk dat zich uitsluitend bezighoudt met 

thuisloosheid. 

5/ Officiële portaalsite van de Belgische overheid: www.belgium.be 

De officiële portaalsite van de Belgische overheidsdiensten voor gezondheid, familie, justitie, 

economie enz. Beschikbaar in de drie landstalen plus Engels. In de rubriek “Burgerzaken” worden 

drie onderwerpen behandeld die menig docent zullen interesseren: privéleven, werk en gezondheid. 

U vindt er links naar de officiële pagina’s van verschillende federale overheidsdiensten (voorheen 

ministeries), artikelen, organigrammen en een schat aan informatie. In de subrubriek “Praktisch” 

vindt u telkens info die voor bepaalde lessen heel handig kan zijn.  

6/ Sociale zekerheid: http://www.socialsecurity.fgov.be/ 

Officiële site van de FOD Sociale zekerheid. U vindt er o.a. een overzicht van de sociale zekerheid 

in België, artikelen, onderzoeken, actuele informatie en aankondigingen van evenementen. 

Beschikbaar in de drie landstalen plus Engels. In de rubriek “Publicaties” vindt u een “Beknopt 

overzicht van de sociale zekerheid in België” in pdf-formaat, maar het is ook mogelijk om deze 

publicatie via de site op papier te bestellen. Er wordt uitvoerig in beschreven hoe de sociale zekerheid 

in België werkt (wetgeving en betrokken diensten).  

 

http://www.doucheflux.be/
www.survivinginbrussels.be
http://www.armoedebestrijding.be/
http://www.feantsa.org/
http://www.belgium.be/
http://www.socialsecurity.fgov.be/
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7/ Bruss’Help: http://www.lastrada.brussels 

La Strada stelt zich ten doel meer samenhang te brengen in de daklozenhulp, overleg met andere 

sectoren te bevorderen met het oog op preventieve beleidsmaatregelen en duurzame integratie 

(zorg, huisvesting, werk, enz.) en ondersteuning te bieden aan mensen die zich beroepsmatig 

bezighouden met armoedebestrijding.  

 

Het steuncentrum vervult met name drie functies:  

1. als waarnemingscentrum verzamelt en analyseert het gegevens en doet het aanbevelingen;  

2. het stimuleert netwerkvorming, ter bevordering van samenwerking binnen de sector en bij de 

beleidsmaatregelen ten behoeve van de daklozen; en  

3. als infopunt/helpdesk biedt het informatie en voorlichting. 

De dak- en thuislozentelling van La Strada is interessant omdat de leerlingen er oog door krijgen 

voor een fenomeen dat vaak onzichtbaar en abstract blijft. Zo leren zij meteen dat zogenaamd 

“officiële” cijfers altijd met een gezonde dosis scepsis moeten worden bezien. 

 

8/ BruZelle: https://sites.google.com/view/bruzelle/home?authuser=0 

“Laat de taboes verdwijnen. We veranderen de regels!” Het woordspelige motto van BruZelle slaat 

de spijker op zijn kop. Hygiëne is van groot belang voor je waardigheid en zelfrespect. Daarom helpt 

BruZelle vrouwen die geen vaste verblijfplaats hebben en/of met grote armoede kampen. BruZelle 

zamelt maandverband in en zorgt ervoor dat dit gratis en op een respectvolle manier ter beschikking 

wordt gesteld. 

9/ Recht op een dak (NL/FR): https://droitauntoit-rechtopeendak.brussels/ 

De beweging “Recht op een dak of het dak op kunnen” is voortgekomen uit de Brusselse 

armoedesector en organiseert sinds juli 2017 concrete acties voor mensen die vastbesloten zijn om 

een einde te maken aan dakloosheid in het Brusselse Gewest. Het gaat om mensen die in de sector 

van de armoedebestrijding werken, vrijwilligers en mensen die hulp krijgen vanuit deze sector, 

alsmede partnerorganisaties die zich inzetten om dakloosheid te voorkomen en voor toegankelijke 

en betaalbare huisvesting ijveren. De beweging werkt samen met geëngageerde politici, sociale 

investeerders, gewetensvolle huiseigenaars en burgers die het gebrek aan middelen in de strijd tegen 

dakloosheid aanklagen en willen aanpakken! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/view/bruzelle/home?authuser=0
https://droitauntoit-rechtopeendak.brussels/
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C. Podcasts en video’s 

 

1/ DoucheFLUX On Air – Programma (FR) “La voix de la rue” // Radio Panik (105.4 FM) 

Uitzending van april 2019: http://www.radiopanik.org/media/sounds/la-voix-de-la-rue/emission-d-

avril-2019_06584__1.ogg 

“La Voix de la Rue” is een radioprogramma dat in het teken staat van de allerarmsten. Het wordt 

elke laatste maandag van de maand om 13 uur uitgezonden. Dit project van DoucheFLUX On Air 

is bedoeld om armoedeproblematiek te laten bespreken door degenen die daar direct mee te maken 

hebben. De uitzendingen worden verzorgd door Radio Panik en zijn ook via internet te beluisteren: 

http://www.radiopanik.org/emissions/la-voix-de-la-rue/. Het is een uitstekend middel om 

verschillende aspecten van armoede en dakloosheid ter sprake te brengen, in gesprek te gaan met 

de klas en van dichtbij kennis te laten maken met het medium radio (de leerlingen zouden bv. een 

uitzending kunnen maken over een zelfgekozen onderwerp). 

  

2/ Questions à la Une: “Les SDF invisibles” (2017) 

https://www.youtube.com/watch?v=wyHZsj1UqOQ 

3/ Nadenken over de openbare ruimte:  

Collectif Design For Everyone: https://www.facebook.com/Design4E1/ 

https://www.youtube.com/watch?v=rVm139swBBQ 

  

 

4/ Webserie “Pauvrophobie” (FR) : 12 afleveringen over vooroordelen en vastgeroeste 

ideeën over armoede en hulpbehoevendheid 

 

Afl. 1: https://www.youtube.com/watch?v=1sQJyT9ucdg 

Afl. 2: https://www.youtube.com/watch?v=geESSjlUfgs  

(…) 

 

Deze lijst is uiteraard niet compleet en kan steeds worden aangevuld. Laat het ons dus vooral weten 

als u op een waardevolle bron stuit, dan kunnen we die toevoegen aan dit lespakket: 

masterclass@doucheflux.be. Bedankt! 

http://www.radiopanik.org/media/sounds/la-voix-de-la-rue/emission-d-avril-2019_06584__1.ogg
http://www.radiopanik.org/media/sounds/la-voix-de-la-rue/emission-d-avril-2019_06584__1.ogg
https://www.youtube.com/watch?v=wyHZsj1UqOQ
https://www.facebook.com/Design4E1/
https://www.youtube.com/watch?v=rVm139swBBQ
https://www.youtube.com/watch?v=1sQJyT9ucdg
https://www.youtube.com/watch?v=geESSjlUfgs
mailto:masterclass@doucheflux.be
https://www.youtube.com/watch?v=rVm139swBBQ
https://www.youtube.com/watch?v=uGGE8hUgNKc

