In het teken van 17/10 organiseert het Leuvens
Collectief tegen Armoede en Sociale Uitsluiting:

Wandeling tegen armoede
Wonen in Leuven
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WANDELING TEGEN ARMOEDE
17 oktober is de Internationale dag van verzet tegen Armoede en Sociale Uitsluiting. Over heel de
wereld wordt er stilgestaan bij de pijnlijke realiteit van armoede en sociale uitsluiting. Ook in
Leuven zetten we jaarlijks een lokale actie op poten om hier zichtbaarheid aan te geven. Mensen
met en zonder armoede-ervaring bundelen hun krachten in deze strijd. Dit doen we vanuit het
Leuvens Collectief tegen Armoede en Sociale Uitsluiting.
Dit jaar nodigen we jullie graag uit voor een wandeling rond het thema ‘wonen in Leuven’. Wandel
mee tegen armoede en maak kennis met interessante locaties in Leuven die meer vertellen over dit
thema vroeger en nu. Het zet je aan het denken over hoe er in het heden en verleden met armoede
en wonen wordt of werd omgegaan. Er zijn ook leuke doe- en zoekopdrachten die je met het hele
gezin kan doen onderweg. Deze opdrachten herken je in het boekje aan dit symbool:
Het Leuvens Collectief tegen Armoede en Sociale uitsluiting bestaat uit volgende organisaties:
Buurtwerk 't Lampeke, inloopcentrum De Meander (CAW Oost-Brabant), de RuimteVaart, de
buurtcentra Leuven, de Wissel, SAAMO Vlaams-Brabant en ATD Vierde Wereld Leuven. De actie
wordt ondersteund door provincie Vlaams-Brabant en stad Leuven.
Het Leuvens Collectief mocht ook dit jaar rekenen op heel wat partners en medewerkers in het
realiseren van deze dag. We richten graag een dankwoordje aan alle partners die hun steentje
bijgedragen hebben. Dankjewel om onze actie te ondersteunen op allerhande manieren, dit zijn
samenwerkingen waar we met veel dankbaarheid naar terugkijken. Tot slot willen we graag
Erfgoedcel Leuven en Stadsarchief Leuven bedanken voor de vele informatie die we kregen om onze
wandeling op te stellen.

Wij wensen u een fijne wandeling!
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Over wonen
Wonen is een wonderlijk werkwoord.
Wanneer woont men? Als men slaapt,
een sleutel omdraait, eet of baadt?
Wonen, dat is niet zozeer iets doen,
maar op een plek zijn waar men liefheeft,
goedemorgen zegt, zijn hoed neerlegt.
Wonen doet men altijd ergens,
stad of land, op stand of in de bocht
van een rivier.
Of hier.
Ingmar Heytze
Betaalbaar, kwaliteitsvol en toegankelijk wonen wordt hoe langer hoe moeilijker, zeker voor mensen
die dagelijks de realiteit van armoede trotseren. Het gebrek aan een degelijke woning heeft heel wat
gevolgen op andere levensdomeinen. Wiens huis niet geïsoleerd is, betaalt zich blauw aan energie. Wie
in een woning van onvoldoende kwaliteit woont, wordt sneller ziek. Wie te veel huur betaalt, heeft te
weinig over om een menswaardige levensstandaard te behouden.
Wonen is zoveel meer dan een dak boven je hoofd, vier stevige muren en meubeltjes in elke kamer.
Kwaliteitsvol wonen biedt veiligheid, geborgenheid en waardigheid. Dat gaat over de
vanzelfsprekendheid van stromend water uit de kraan, warmte in huis, een basiscomfort, een raam dat
je behoedt van de regen… Ergens wonen is een plek om thuis te komen en om ergens verwacht te
worden. Dat is een plek waar je deel mag uitmaken van een gezin, buurt of stad.
Leuven is een bruisende stad voor iedereen die er woont, werkt, studeert of die er een bezoek brengt.
Het is een stad die vele mensen een thuis biedt, buurtinitiatieven stimuleert, groen voorziet te midden
van de huizen, buurt- en basiswerkingen ondersteunt, kansen geeft aan elke inwoner en investeert in
het verkleinen van de kloof tussen leefwerelden. Helaas zien we de huur- en koopprijzen al jaren de
hoogte ingaan. Van alle centrumsteden is Leuven de duurste. En wat met gas- en energieprijzen die
geen limiet lijken te kennen? Iedereen voelt de effecten, mensen in armoede des te meer.
Tijdens deze wandeling nemen we je mee in het thema ‘wonen in Leuven’ van vroeger en nu. Op een
aantal plaatsen houden we halt en krijg je de info ter plaatse. Andere plekjes of thema’s bespreken we
doorlopend onderweg omwille van de privacy van huidige bewoners.
Iedereen kan op zijn of haar manier bijdragen aan dit thema. Dat kan door elkaar te ontmoeten, correct
te informeren, rechten te detecteren, samen te sensibiliseren… Bedankt om hier vandaag even bewust
tijd voor te maken.
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Duur: +- 90 min
Afstand: 4 km
Start- en eindpunt: Grote Markt (Armoedesteen)
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Wanneer je de Oude Markt op wandelt, zie je bijna
meteen aan je rechterkant de Sint-Janspomp. Dit is een
bewaarde waterpomp uit de achttiende eeuw. Aan beide
zijkanten staat het wapenschild van Leuven en het
symbool van een waterbekken.

In minder gegoede wijken werden vroeger gietijzeren
openbare ‘pompekes’ opgericht die mensen van helder
en drinkbaar water moesten voorzien. Oorspronkelijk
was het gebruik van deze pompen gratis, nadien met
een sleutel- en controlesysteem. Rond deze plaatsen
van waterbevoorrading speelde zich vroeger een heel
buurtleven af. Het waren als het ware echte
ontmoetingsplaatsen…
Op het einde van de 19e eeuw waren er in Leuven nog zo’n 72 publieke pompen in gebruik.
In 1873 kreeg het Leuvense stadsbestuur voor de eerste
keer een voorstel van een Engelse maatschappij voor de
inrichting van een drinkwaterleiding. Dat was eerst
echter een exclusief voorrecht voor de gegoede klasse.
Pas vanaf 1930, heel wat later dus, maakte de technische
vooruitgang het mogelijk om op grote schaal woningen
van leidingwater te voorzien.
De hendel van de Sint-Janspomp is verdwenen, toch
wordt er sinds 2010 terug continu grondwater naar
boven gepompt.
In de verte, op het einde van de Oude Markt, staat vlak
voor het Heilige Drievuldigheidscollege ook de
Collegepomp. Deze werkt echter niet meer, aangezien ze
zwaar beschadigd raakte in de Tweede Wereldoorlog.
Eerst water… de rest komt later!
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Er was eens een jong priester-student die tijdens
een gesprek zijn hoed omhoog gooide en uitriep:
“Wel, als ik ooit paus word, bouw ik een paleis zo
hoog als mijn hoed vliegen wil!” Hij werd paus en
hield woord.
Vlak voor je zie je een groot wit gebouw. Dit is het
Pauscollege, dat gebouwd werd in 1523 door paus
Adriaan IV. Het is een locatie die verschillende
functies kreeg doorheen de tijd.

Aanvankelijk vonden behoeftige studenten er een
plek. Het principe van studietoelagen werd hier in het leven geroepen
en het recht op studeren werd verbreed. Jonge mensen kregen in het Pauscollege huisvesting en
kansen tot hoger onderwijs, ongeacht hun achtergrond.

Het
plein
zelf
werd
later
tot
‘pottekesmarkt’ of ‘kiekenmarkt’ gedoopt,
verwijzend naar de verkoop van huisraad,
pluimvee
en
andere
dagdagelijkse
goederen. Dit soort handelsplaatsen waren
cruciaal voor mensen die hier in de buurt
woonden.

Vandaag de dag behoort het college, ondanks haar sociale functie in het verleden, tot de
niet-gesubsidieerde studentenkamers van de KU Leuven. Meer nog, gek genoeg was de verhuur van
deze kamers tot in 2021 uitsluitend beperkt tot mannelijke studenten. Gelukkig vinden ondertussen
ook vrouwelijke studenten er een thuis.
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… Reneeke, ook wel ‘Fronske’ (de vrouwelijke tegenhanger van Fonske)
genoemd. Deze vrolijke studente stapt al sinds 1997 vlijtig naar de les of
de bibliotheek, telkens met een boek in de hand. Ze staat hier ook niet
toevallig.
Op
deze
locatie
werd
de
eerste
meisjespeda
(gemeenschappelijke woonvorm voor studenten) van Leuven opgericht.

Als studentenstad huisvest Leuven jaarlijks zo’n 42.000 studenten, wat
bijgevolg een grote nood aan studentenkoten met zich meebrengt. Hun
bruisende aanwezigheid is dan ook voelbaar op de Leuvense woonmarkt.
Zo zien we een toenemende druk op het betaalbaar aanbod van private
huurwoningen in en rond de stad.
Heel wat mensen krijgen met huurprijzen te maken die op het einde van
de maand weinig of geen financiële marge geven. Het verbaast dan ook
niet dat mensen soms noodgedwongen op zoek gaan naar een thuis buiten
de stad. Een stap die allesbehalve makkelijk is, zeker als je je leven hier
hebt opgebouwd, als je familie en netwerk hier wonen, als je
(vrijwilligers)werk zich in deze buurt vestigt, als je kinderen hier naar
school gaan… .
Wat zou dit voor jou betekenen?

“Wat als ik geen tuin of terras heb?”, een
terechte bedenking die veel mensen in
kwetsbare situaties zich maakten de
voorbije
jaren.
Het
effect
van
quarantainemaatregelen
hebben
we
allemaal gevoeld. Deze worden uiteraard
nog uitdagender als je in een klein
appartement of studio woont en je verder
weinig mogelijkheden hebt om er op uit te
trekken
buiten
de
stad. Groene,
toegankelijke plekken ten midden van de
stad zijn dan ook essentieel.
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En wat als je helemaal geen woonst hebt? Wat als die ‘thuis’ onbestaande, onzeker of veranderlijk is?
Wat als je je moet afvragen waar je slaapt, vanavond, morgen of volgende maand?
Leuven nam in 2020 het initiatief om het aantal dak- en thuislozen op haar grondgebied in kaart te
brengen. De resultaten van deze telling werden met veel zorg meegenomen in een lokaal actieplan
dak- en thuisloosheid, gedragen door verschillende sociale partners.
Dak- en thuisloosheid kent vele gezichten. Zo kijken we niet alleen naar mensen die op straat leven,
maar evengoed naar mensen de in een noodopvang, instelling of voorziening verblijven. Het gaat ook
over mensen die hun woonst dreigen te verliezen of in een onconventionele ruimte verblijven zoals
een kraakpand of een garage. Sommigen kunnen gelukkig terugvallen op vrienden of familie, maar
dat is zeker niet voor iedereen het geval. Of een thuisloze situatie nu zichtbaar of verborgen is, het
ontbreken van een warme en stabiele woonsituatie ontneemt menselijke waardigheid.
Piet Vandenhende, kunstenaar en ex-dakloze, engageert zich
samen met Hogeschool UCLL in het Mobiel Atelier project. Hij
bouwde een fietskar om tot mobiel kunstatelier en trekt samen
met studenten naar verschillende publieke plaatsen. Daar geven
ze creatieve workshops met focus op mensen die dak- of thuisloos
zijn. Op woensdagnamiddag zijn ze hier in het stadspark terug te
vinden en bundelen ze de krachten met de straathoekwerkers van
CAW Oost-Brabant. Vanuit hun vertrouwensband proberen ze
mensen op een warme manier toe te leiden.
Naast de ontspannende factor komen ongeziene talenten in beeld,
zijn er momenten van ongedwongen ontmoeting en is er
menselijke verbinding. Verrijkend, zowel voor wie deelneemt als
voor wie er gewoon even langsloopt.
Ook dit prachtig schilderij kreeg, samen met vele anderen, vorm
tijdens het mobiel atelier. We laten de kunstenaar in kwestie graag even aan het woord:
“Het doet deugd om mezelf eens op een andere manier te laten zien aan mensen, mijn hoofd leeg
te maken en gewoon even luchtig in gesprek te gaan”.

Ter hoogte van nummer 112-114 (aan je
rechterkant) vind je deze perfect bewaarde
stadswoning uit 1621 terug. ‘Den Horen’, zoals dit
pand nu wordt genoemd, was een toenmalig
buitenverblijf voor mensen die op het platteland
woonden en zo nu en dan even in de binnenstad
kwamen uitblazen. Het zal je niet verbazen dat lang
niet iedereen deze mogelijkheid had. Later werd dit
gebouw opgesplitst in twee wooneenheden.
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…studentenkot Sedes Parkstraat. Het is een van
de 23 studentenresidenties die de KU Leuven
verhuurt aan een huurprijs op maat. Dat wil zeggen
dat de maandelijkse huurprijs wordt bepaald door
het beschikbaar gezinsinkomen. Dit kan variëren
tussen 131 en 326 euro. Studenten die binnen de
laagste schaal van inkomen vallen, krijgen dan ook
voorrang bij toewijzing. In totaal verhuurt de KU
Leuven zo ongeveer 2500 kamers, waaronder een
aantal die speciaal ingericht zijn voor studenten met
een functiebeperking.

Wist je dat het recht op wonen één van de negen sociale grondrechten is? Deze grondrechten
erkennen dat iedereen recht heeft op een menswaardig leven en vereisen dat de overheid actief
optreedt om deze mee te garanderen. Helaas moeten we ook in Leuven vaststellen dat wanpraktijken
binnen het huurdersmilieu soms een trieste realiteit zijn. Dat gaat van het ontbreken van warm
water, verwarming of elektriciteit tot het verhuren van onbewoonbare panden.
Dit alles leidt tot ongezonde leefomstandigheden en een onderbescherming
van huurders die vaak al in een kwetsbare situatie zitten. Want wat als je
geen officieel huurcontract krijgt aangeboden? Kunnen ze je dan morgen
gewoon op straat zetten? En is het dan wel verstandig om melding te maken
van ongedierte, schimmels en andere klachten? Als er verder weinig tot geen
opties zijn, ga je dan dat risico aan?
Je wandelt momenteel door een stukje Leuven waar huisjesmelkerij in het
verleden helaas herhaaldelijk werd geconstateerd. We zijn blij te mogen
vaststellen dat heel wat gevallen niet ongestraft blijven en dat constructieve
samenwerkingen ontstaan om zulke realiteiten aan te vechten. Desondanks
zijn we er nog niet, er ligt nog heel wat werk op de plank.
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…Edouard Remy Liggen. Sinds de renovatie in 2015 vinden zo’n
192 mensen hier een thuis. Het woonzorgcentrum is al langer een
vaste waarde in Leuven, maar wist je dat het eerste rustoord hier al
in 1893 gevestigd werd? Edouard Remy, toen innoverend industrieel
en politicus, besloot zijn rijkdom te delen met de samenleving. Hij
zette allerhande sociale initiatieven op, waaronder de oprichting van
een spaarkas voor werklieden, mutualiteiten, onderwijsvormen voor
laaggeschoolde volwassenen… .
Het spreekt dan ook voor zich dat de stad hem vandaag de dag nog
steeds niet vergeten is. Zo staat er op het Herbert Hooverplein een
standbeeld en zijn tal van straten naar hem vernoemd. Denk maar
aan het De Becker-Remyplein in Kessel-lo of de Remylaan
in Wijgmaal.

Het OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) heeft als zorginstelling diepe
historische wortels. Na een eeuwenlange voorgeschiedenis aan diverse vormen van armenzorg en
liefdadigheidsprojecten werd het OCMW in haar huidige vorm opgericht in 1976. De visie van het
OCMW benadrukt dat elke persoon recht heeft op maatschappelijke dienstverlening
Naast alle andere levensdomeinen is ook de focus op wonen niet weg te denken in hun
dienstverlening. Mensen kunnen er terecht voor financiële ondersteuning (zoals hulp bij het
verkrijgen van een huurwaarborg, verwarmingstoelagen, een installatiepremie…) of niet-financiële
ondersteuning (zoals hulp bij de zoektocht naar crisisopvang, toeleiding naar partners zoals het
Woonanker, administratieve hulp…).
Zoals je op deze foto’s kunt zien, zijn de sites van het OCMW en het woonzorgcentrum aan de
overkant al eeuwen in gebruik voor allerhande sociale voorzieningen. Zo zie je hieronder het
voormalige tehuis voor weesjongens en ouderlingen. Aan de andere kant van de site werden ook
blinden, ongeneeslijk zieken en aanstaande moeders opgevangen. Kan je deze foto’s nog linken met
de plaats waar je nu staat?
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Hoe makkelijk het soms ook mag klinken, ‘wonen’ is wel degelijk een werkwoord. Zoeken naar een
woonst, contact opnemen met de eigenaar, jezelf presenteren als huurder of koper, het financieel
plaatje helder krijgen, meubeltjes aankopen en plaatsen, verzekeringen en administratie in orde
brengen, huur en kosten betalen, opruimen, poetsen, wassen, strijken, koken… . Soms zit het zo
verweven in ons dagelijks ritme dat we vergeten hoe intensief het kan zijn. En wat als het dagelijks
leven an sich al vol uitdagingen zit? Hoe begin je hier dan aan?
Als dit alles even te veel vraagt, kan een (tijdelijke) vorm van professionele woonondersteuning soms
helpend zijn om alle puzzelstukjes even naast elkaar te leggen.
Het aanbod van zulke (woon)ondersteuningsvormen is enorm breed is groot Leuven: tijdelijke
(crisis)opvang of -opname, begeleide zoektocht naar woonst, begeleide woonvormen, ambulante
woonondersteuning aan huis, housing first… Allen gaan ze op zoek naar hulp op maat, rekening
houdend met de leeftijd, de mogelijkheden en woonvaardigheden van de persoon in kwestie. Dit
vanuit verschillende sociale organisaties en in samenwerking met overheden op alle niveaus.
Van waar je nu zit, kijk je uit op een stukje Leuven waar veel van zulke initiatieven gevestigd of
ontstaan zijn. We kiezen er bewust voor om hier even wat info te geven van op afstand, dit uit respect
voor de privacy van huidige bewoners en bezoekers.
In deze omgeving biedt de Winteropvang van CAW Oost-Brabant een slaapplaats aan dak- en
thuislozen tijdens de koudste periode van het jaar. Deze opent binnenkort haar deuren in
samenwerking met Stad Leuven. Iets verder zijn de jongerenopvang (Halte 51) van het CAW, alsook
enkele doorgangswoningen van zowel CAW als OCMW gevestigd. Naast een antwoord op de
huisvestingsvraag staat ook de begeleidingsvraag hier centraal.
Verder vinden we in deze buurt ook Casa Clementina. In dit ontmoetingshuis van Zorg Leuven
kunnen mensen terecht voor een babbeltje, een kop koffie en allerhande activiteiten. Het is tevens
een kijkwoning waar mensen inspiratie kunnen opdoen wat betreft aangepast wonen.

…werkmanswoningen gebouwd. Deze woningen, opgetrokken in opdracht van lokale werkgevers
en weldoeners, moesten woonzekerheid bieden aan arbeiders en hun gezinnen. Zo schonk de familie
de Bayo ook een aantal gronden aan de toenmalige ‘Maatschappij voor de bouw van
werkmanswoningen’ om er kwaliteitsvolle woningen voor arbeiders op te vestigen. Zowel in de
Familie de Bayostraat als in de Weldadigheidsstraat vinden we nog verschillende van zulke
woningen terug. De erkentelijkheid uit zich nog steeds in de huidige straatnamen.
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Het was een duidelijke en symbolische
reactie op de huisjesmelkerij waar de
arbeidersklasse destijds mee te maken
kreeg.
De erbarmelijke uitbouw van deze
voorafgaande woningen zijn vandaag in
de volksmond nog steeds bekend als de
‘Leuvense gangeskes’. Hierover zo
dadelijk meer.
Het initiatief van deze reactie tegen de
‘gangskes’ gaf later inspiratie tot het
ontstaan van sociale woningbouw.
Toch valt het op dat de concentratie
aan sociale woningbouw eigenlijk net heel beperkt is in dit stukje
van de Leuvense binnenstad.

…de achterkant van Freinetschool De Appeltuin. Dit
gebouw werd in 1911 opgetrokken en deed dienst als
gemeentelijke kleuterschool en lagere school voor meisjes.
Het was de zevende gemeenteschool die in en door de stad
werd opgericht. Neem maar even een kijkje op het oude
naambord op de oorspronkelijke gevel.
Het ontstaan van deze school stimuleerde de arme
arbeidersgezinnen uit de buurt om hun kinderen
onderwijs te laten genieten. Uit goede bron vernamen we
zelfs dat leerkrachten soms ‘s ochtends aan huis kwamen
om de kinderen op te pikken en richting schoolbank te
begeleiden.
Of ze dat nu heel leuk vonden of niet… qua outreachend
werken kan dat tellen!
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De zogenoemde ‘gangeskes’ kwamen zonet al even ter sprake. Deze Rapengang verhult hier en daar
nog wat authentieke elementen van vroeger. Door de bloeiende economie in de 19e eeuw steeg de
nood aan extra woningen zodanig, dat kwetsbare arbeidersgezinnen stelselmatig samen in deze
gangeskes terecht kwamen. Heel wat Leuvenaars met grotere stukken grond zagen een kans om de
toenemende arbeidersgezinnen te huisvesten in kleine huisjes die werden opgetrokken in
achtertuinen of kleine opgekochte percelen.
Deze woningen waren in erg slechte staat en waren meestal veel te klein voor het aantal mensen dat
er woonde. Omdat ze vaak zonder vergunning gebouwd werden, ontstonden er in de stad meerdere
wijken of gangeskes die officieel niet erkend waren. Deze Rapengang was er één van.

Onderweg naar onze volgende stop, verwijzen we graag even naar alle
hartelijke plekken die het Enchanté project verenigt in Leuven. Het
betreft een netwerk van hartelijke handelaars die kleine diensten
aanbieden aan wie hier nood aan heeft: je gsm opladen, een dringend
toiletbezoek, een glas water… Naast deze kleine diensten kan je bij
bepaalde handelaars ook een uitgestelde koffie krijgen. Deze koffie werd
reeds betaald door een vorige klant en kan besteld worden door iemand
die het misschien even wat moeilijker heeft. Zo heeft iedereen de kans
om af en toe eens een lekker tasje koffie te gaan drinken. Want geef
toe, dat kan deugd doen!
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Maar waarom vertellen we dat hier? Je wandelt nu in de buurt van Bar Stan, één van de vele
hartelijke handelaars van Leuven. Benieuwd welke handelaars nog tot het netwerk behoren? Je kan
een folder van Enchanté verkrijgen aan onze infostand op de Grote Markt op de actiedag van 15
oktober, ofwel bij een van onze basiswerkingen van het Leuvens Collectief tegen Armoede en Sociale
Uitsluiting.

Op de plaats van het Heilig Hart ziekenhuis was vroeger een Karmelietenklooster. De broeders van
deze orde kozen er bewust voor om in eenvoud te leven, en enkel beroep te doen op gekregen
aalmoezen en opbrengsten vanuit eigen arbeid. Vanaf 1875 werden de resten van dit klooster
opgekocht door de zusters Franciscanessen uit Eupen. Zij begonnen op deze locatie een moederhuis
en startten bewust met verpleging aan huis, wat een verschil maakte in de toegankelijkheid van
gezondheidszorg. Hoewel dit in 1885 initieel een ziekenhuis voor vrouwen was, kregen later gelukkig
ook mannen toegang tot deze zorgverlening.

…’Villa Squattus Dei’, een voormalig kraakpand dat in 2007 werd ontruimd. Wij spraken met een
ex-bewoner van dit kraakpand die ons met zijn getuigenis
even mee naar binnen wilt nemen.
“De voormalige dokterswoning, in het bezit van Katholieke
organisatie Opus Dei, werd in 2000 gekraakt. Er woonde niet
enkel een bonte verzameling idealisten maar het huisde onder
andere ook een bibliotheekje met literatuur over anarchisme,
kraken en allerlei sociale thema’s, een weggeefwinkel met
kleren, repetitielokalen, en een wekelijkse volkskeuken. Hier
kon men elke woensdag een participatief gemaakte
veganistische maaltijd eten aan vrije bijdrage. Als je goed kijkt
op de grijze muur rechts zie je nog een deel van de de
aankondiging ‘Wanneer is het volkskeuken’. Ook vonden er
optredens en filmvertoningen plaats en waren er ruimtes waar
creatievelingen allerlei hun ding konden doen. Jaarlijks werd
in Villa Squattus Dei het Boycot Marktrock Festival
georganiseerd als protest tegen en alternatief voor het volgens
de krakers te commerciële stadsfestival Marktrock.”
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In dit wit huis zijn twee deelwerkingen van CAW
Oost-Brabant gevestigd. Naast het inloopcentrum
de Meander biedt ook het Woonanker hier
meermaals per week haar permanenties aan.
Het Woonanker helpt mensen uit groot Leuven bij
de zoektocht naar een huurwoning en focust zich
hierbij voornamelijk op mensen zich in een
kwetsbare positie op de woonmarkt bevinden. Ze
bieden heel concrete dienstverlening op een
toegankelijke manier.
Mensen kunnen gewoon binnenlopen tijdens de
openingsuren. Nadat de rechten en mogelijkheden van bezoekers verkend zijn, wordt er samen
ingezet op het verder proces. Hoe zoek je een woning op het internet? Wat is een haalbare huurprijs?
Hoe bel je met een eigenaar en wat vraag of zeg je allemaal? Op welke zaken let je best bij een
bezichtiging? Welke administratie komt allemaal kijken bij zo’n verhuis? De bedoeling is om
kwetsbare mensen te versterken in hun plekje op de huurmarkt, maar evengoed om op een
sensibiliserende en adviserende manier in gesprek te gaan met huisbazen en beleidsmakers.
Het Woonanker is een samenwerking tussen CAW Oost-Brabant, OCMW Leuven en Stad Leuven. Ook
in het CAW gebouw, waar we eerder vandaag al even langs liepen, biedt het Woonanker wekelijks
haar permanenties aan.
Naast het Woonanker in Leuven en Diest, focust CAW Oost-Brabant zich als welzijnspartner ook
breder op het thema wonen vanuit andere opdrachten en deelwerkingen. We wandelen zo dadelijk
even verder langs het hoofdgebouw van het CAW.

De Parijsstraat en Oude Markt ‘huisvesten’ veel handelaars en horecazaken. Wens je hier een deftige
woonst of pand te huren, zo pal in de binnenstad, dan mag je maandelijks allicht een stevig bedrag
neertellen. Ook voor de vele handelaars wordt de druk van oplopende huur- en energieprijzen
voelbaar.
Zie je hier af en toe een ‘te huur’ bordje opduiken? Ga dan eens van dichtbij kijken. Wordt er een
vraagprijs vermeld?
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Wandel gerust even verder tot je aan de
Kroegberg uitkomt, een van de straten die de
Parijsstraat met de Oude Markt verbindt. Deze
straat, in de volksmond ook wel ‘Schijtbergske’
genoemd, dankt haar bijnaam aan een vroegere
‘functie’. Zo wordt gezegd dat deze straat
vroeger dienst deed als openbaar toilet,
aangezien lang niet iedereen een deftige
sanitaire voorziening had. De weg bestond
volledig uit kasseien en had langs weerskanten
een smalle stoep.
Of deze anekdote nu geheel klopt of niet, André
Vandeput haalde zijn best oud Leuvens boven
en maakte er een intrigerend gedicht over. Voor
de geïnteresseerden: via youtube is dit gedicht
volledig te beluisteren.
“Het Schijtbergske, moest ge ‘t nog niet weten,
ligt in het Sint-Pieters gebied. Daar wordt menige stront gescheten. Tussen licht en donker, als niemand
het ziet…”

Alvast bedankt om met ons mee te wandelen. Hopelijk heb je er van genoten!
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