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Inleiding
2016 was een scharnierjaar voor Eat vzw –
Een vierde eenheid werd opgericht in samenwerking met gemeenschapscentrum Nekkersdal : Nic Nac.
Eat vzw werkte de afgelopen jaren samen met verschillende gemeenschapscentra :
- Sinds 2009 is Elan de hofleverancier van gc De Kriekelaar voor leveringen, caterings & feestjes allerhande
- Sinds 2012 evolueerde Taverne Ter Linden in gc Esseghem tot het aantrekkelijke
eetcafé met opleidingskeuken dat het nu is
- Na jarenlange toeleveringen door alle eenheden van Eat vzw aan gc De Markten
en hun huurders, werden in 2016 afspraken gemaakt voor een structurele samenwerking voor de opvolging van hun vergaderzalen met café Abc
- Reeds in 2015 onthaalde gc Nekkersdal de ploeg van Taverne Ter Linden, tijdens
hun verbouwingen. Het vervolgverhaal heet sinds 2016 Nic-Nac.
Even belangrijk zijn voor Eat vzw de vele andere spelers in het werkveld van de sociale
economie zoals onder andere Het Huis van het Nederlands - waar café Abc intussen een
vaste waarde is.
Bie Bosmans, sinds 11 jaar meer dan bezielde trekker en inspirator van de organisatie, zet
de landing naar haar pensioen in door over te gaan naar een deeltijdse functie.
Tot eind april 2017 zal zij adviserend en coachend al haar opgedane expertise en enthousiasme doorgeven aan diegenen die de fakkel overnemen.
De snijlijn tussen sociaal & economisch werken wordt ten top gedreven als vanuit Vlaanderen te kennen wordt gegeven dat 8 vte gesubsidieerde statuten geregulariseerd zullen
worden vanaf juli 2016.
Na onderhandelingen wordt het verdict verdaagd naar eind 2017 maar reeds in 2016
wordt de evenwichtsoefening tussen een realistisch kader voor werkervaring en economische strategie doorheen de hele organisatie onder de loep genomen.
Samen sluiten de 4 eenheden van Eat vzw het boekjaar af met een performant resultaat.
Desondanks de nakende structurele vermindering van subsidies, kiest de RvB van eat vzw
er voor het eerst in haar geschiedenis voor om aan alle werknemers een bonus uit te keren – de aanzet voor een cao 90 in 2017 wordt gezet.
In het kader van embryonale ideeën rond schaalvergroting zal Eat vzw eind 2016 samen
met Atelier Groot Eiland vzw een te verdelen jobcoach aanwerven.
2

Elan
Een druk bezocht lunchrestaurant met aparte broodjeszaak en 2 vergaderzalen vlak bij het Noordstation .
Gevarieerd aanbod met accent op groenten en respect voor allergieën en diëten .
Aangename accommodatie en - omwille van de ligging - begeerde vergaderplek voor overkoepelende organisaties omwille van de catering faciliteiten.
Realistisch kader voor werkdruk en omvang van productie.
Uitdagende combinatie van dagdagelijkse werking, leveringen in de buurt met bakfiets en caterings op
maat.

Officieel zou 2016 het slotjaar zijn van het wijkcontract ‘Koningin-Vooruitgang’, een 4-jarige focus op een Schaarbeekse perimeter waarin Elan socio-professioneel actief is.
De sociale cohesie die sinds 2012 tot stand kwam tussen een 20-tal partners met Renovas
vzw als trekker, groeide in de loop der jaren echter uit tot een waar partneriaat.
Een restbedrag aan middelen werd ingezet om de bestendiging van de voorbije samenwerking te onderzoeken en garanderen.
Elan engageerde zich samen met anderen om opgebouwde tradities als wijkfeest, kersten lichtfeest de komende jaren logistiek en inhoudelijk te blijven ondersteunen.
Elan street, de broodjesbar die ontwikkeld werd in het kader van bovenvermeld wijkcontract, werd intussen een vaste waarde in het straatbeeld.
Meer buurtbewoners en pendelaars vonden via de snack aan de straatkant hun weg ook
naar Elan eat (resto – warme keuken), Elan meet (vergaderzaal 1 – inclusief cateringfaciliteiten) en Elan roof (vergaderzaal 2 – inclusief cateringfaciliteiten)
Hierdoor werd het vertrek van enkele grote organisaties|klanten uit het Aromagebouw
probleemloos gecompenseerd.
Halverwege 2016 verlaat Ilse Van der Veken, de eenheidsverantwoordelijke van Elan
haar koninkrijk om zich te focussen op coördinatorschap van Eat vzw.
Francis De Conynck zet met uitgesproken gedrevenheid en verbeelding zijn tanden in
deze eenheid in expansie.
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Jonge moeder uit het land van duizend heuvels

Regine Uhimbabazi

Regine werkte anderhalf jaar bij Eat vzw, waar ze in Elan een tijdje achter de kassa stond
en erna horecaervaring opdeed in de zaal, de koude en warme keuken. De Rwandese, die
sinds 2008 in België woont, kondigde na enkele maanden bij Eat het heuglijke nieuws aan
dat ze zwanger was. Niet zo veel later stond ze met een bolle buik de klanten te bedienen
of de soep van de dag klaar te maken.
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Net na afloop van haar contract beviel Regine gezond en wel van Kelsy. Voorlopig leven
moeder en dochter op een wolkje en slorpt de pasgeboren baby al haar aandacht op. Met
een koksdiploma van COOVI op zak wil de kersverse moeder liefst opnieuw ergens in de
keuken staan, maar wie weet wat de toekomst brengen zal?
Regine groeide op in Burundi, de heuvelachtige zuiderbuur van haar moederland. Tijdens
de vakantiedagen bij Elan trok ze stante pede naar de hoofdstad Bujumbura om er haar
familie te bezoeken. De bruisende stad heeft een prachtige ligging: het iconische heuvellandschap aan de ene kant en aan de andere kant de oevers van het Tanganyikameer, het
langste meer ter wereld en tevens de natuurlijke begrenzing tussen de Democratische Republiek Congo en Tanzania.
Bujumbura is bruisend, maar bij momenten ook enorm explosief. In 2015 liepen de politieke spanningen opnieuw hoog op, omdat de Burundische president zich kandidaat stelde
voor een onwettig, derde ambtstermijn. Gelukkig vertrok Regine’s familie al voor de escalatie van het conflict richting Kigali, de hoofdstad van het veel stabielere Rwanda. Als Kelsy
groot genoeg is om te reizen wil Regine zo snel mogelijk naar daar, zodat de trotse moeder
haar dochter kan voorstellen aan familie en vrienden.
Regine kijkt er in ieder geval naar uit. Elke keer als ze Kigali en Rwanda terugziet, kijkt ze de
ogen uit. Door de pijlsnelle ontwikkeling van de Rwandese economie onderging de stad de
laatste jaren een ware metamorfose. Na de oorlog en genocide in de jaren ’90 maakten
aardewegen en golfplatendaken stillaan plaats voor wolkenkrabbers en kraaknette residentiele wijken. Een goede plek om Kelsy groot te brengen? Regine sluit het in ieder geval
niet uit om met haar dochter ooit terug te keren.
In de Ropsy Chaudronstraat aan de Abattoir in Anderlecht is er een zeldzaam zuiver Rwandees restaurant. Voor Rwandezen in Brussel met last van heimwee, of voor avontuurlijk
ingestelde foodies, geeft Regine graag nog deze culinaire tip mee: “Het is er veel beter dan
in Matongé. De kokkin doet er wonderen, je waant je werkelijk in Kigali.”
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Kundu met groene groenten, pindasaus en palmolie
Regine kiest resoluut voor een gerecht dat makkelijk klaar te maken is en op en top de
stempel draagt van het Grote Merengebied. Dagelijkse kost uit Rwanda, zeg maar. De
naam? Kundu, maar je kan het ook Isombé noemen. Voor dit gerecht zal je wel moeten
passeren bij de Afrikaanse speciaalzaak.
Ingrediënten:













1kg diepgevroren maniokbladen (kundu). Een belangrijke tip van Regine: vraag specifiek naar maniokbladen uit Burundi of Rwanda, de Congolese bladen zijn een stuk
taaier.
500gr verse of diepgevroren erwten
1 grote aubergine
500gr spinazie
5 teentjes look
2 grote uien
500gr stoofvlees (rundsvlees)
250gr pindakaas
5 verse tomaten
scheutje palmolie
50gr dubbelgeconcentreerde tomatenpuree
Maggi kruidenmix (additioneel)

Bereiding:
Breng ongeveer 5 liter water aan de kook in een grote pot. Voeg wat zout toe en laat de
maniokbladen koken. Hak ondertussen de aubergine, look en één ui fijn en bak het geheel
af in een andere pot. Leg de groenten even opzij als ze gaar zijn. Laat de maniokbladen een
uur koken op een middelmatig vuur en voeg vervolgens de aubergines, look en ui toe, samen met de erwten en spinazie. Laat het geheel nog een uurtje doorkoken en voeg vervolgens het vlees en de tomatenpuree toe. Kook het geheel hierna nog een uurtje.
Het gerecht heeft nu in totaal 3 uur gekookt. Tijd om even te controleren of alle groenten
gaar zijn en of genoeg vocht is uitgedampt. Zo ja, zet het vuur af en breng op smaak met
peper, zout, Maggi kruidenmix en een scheutje palmolie.
Bak de tweede ui in een aparte pan met een scheutje palmolie (of olijfolie) en voeg de
tomatenpuree en verse tomaten toe. Laat even doorkoken en meng de pindakaas door het
sausje. Voeg het vervolgens toe aan de doorkookte groene groenten, meng het geheel en
serveer met witte rijst. Muryoherwe! Smakelijk!
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Café ABC
Ruime cafetaria met praktische zelfbedieningsbar in het Huis van het Nederlands – centrum Brussel .
Sympathieke op = op formule van verse dagschotels en snacks .
Werkervaring voor het opvolgen van vergaderzalen, contacttaal Nederlands en kassabeheersing op piekmomenten.

In 2016 manifesteerde café Abc zich als de vaste, stabiele waarde van Eat vzw –
De implementatie van de nieuwe kok die startte in 2015 verliep constructief en vlot, de
samenwerking met het Huis van het Nederlands wordt door beide partijen als stimulerend en waardevol ervaren en het team slaagt er in om de einddoelen betreffende taalbeleid telkens opnieuw te behalen.
Om dalmomenten op te vangen, startte de eenheidsverantwoordelijke onderhandelingen
op voor een samenwerking met gemeenschapscentrum De Markten.
Een gefaseerde proefperiode werd vastgelegd voor het verzorgen van vergaderzalen en
activiteiten bij het nabij gelegen.
Tussentijdse evaluaties en open communicatie leidden tot exclusiviteitsafspraken voor de
toekomst.
Café Abc werd samen met Bel’o van Atelier Groot Eiland vzw weerhouden voor een raamcontract met de VGC.
Zij zullen de komende 4 jaar instaan voor het leveren van broodjes & slaatjes aldaar.
Perikelen rond conforme nutsvoorzieningen voor uitbreiding van de keuken kregen een
positieve wending aan het einde van 2016.
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Het recept van Samer
FUL
(spreek uit als foel)
Voor 4 personen
Bereidingstijd: 30 minuten
Ingrediënten:
-

4 blikken tuinbonen (van 250 gr); of diepvries (1 kg), eventueel een mix met kikkererwten
4 tenen knoflook
2 citroenen
1 tomaat in blokjes gesneden
tahini (2 el pp)
peterselie
komijn (1 tl)
cayennepeper (snuifje)
beetje zout (naar smaak)

Bereidingswijze:
Tuinbonen goed laten sudderen; komijn en cayenne en knoflook toevoegen. Nog even
mee laten koken (eventueel een beetje zout naar smaak).
Tuinbonen serveren in bord. ½ citroen persen en over de schotel gieten.
2 el tahine per persoon over de bonen spreiden en enkel druppels olijfolie op doen.
Tomatenblokjes en peterselie bijvoegen.

EET SMAKELIJK, of zoals Samer zegt: “ sahawahana”.
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Taverne Ter Linden
Charmante taverne die deel uitmaakt van Gemeenschapscentrum Esseghem, gelegen in een woonbuurt van
Jette .
Professioneel ingerichte opleidingskeuken met een eigentijds klassiek aanbod . Tendentieuze drankkaart
met intrigerende streekbieren en suikerarme frisdranken en sappen.
Kindvriendelijk gebeuren met zorg voor aantrekkelijk kader en terras .
Aandacht voor flexibele combinatie werk/gezin [avond-en weekendwerk], professionele kelnertraining en
autonoom werken .

Na de heropening in september 2015 vond Taverne Ter Linden een nieuwe kruissnelheid
in 2016.
Ook al betreurden sommigen de verdwijning van het ‘bruine kroeg’-gehalte, anderen waren opgetogen met het ‘frisse eetcafé’- concept en de toename aan faciliteiten voor
groepsreservaties en familiebijeenkomsten.
De geheel conform ingerichte opleidingskeuken inspireerde tot een meer variabel aanbod
en meer experimentele cateringformules.
Met veel succes werden er in de zomer verschillende bbq’s op het terras georganiseerd –
duidelijk voor herhaling vatbaar.
De dialoog met gemeenschapscentrum Esseghem werd makkelijk terug opgepikt, openingsuren en activiteiten werden optimaal op elkaar afgestemd en 1 doelgroep werknemer nam zelfs deel aan de productie van een theatervoorstelling ter plekke.
Naar aanleiding van de samenwerking met Nic-Nac hadden er in Taverne Ter Linden twee
workshops rond vegetarisch koken plaats – tot groot genoegen van verschillende klanten.
Maandelijkse brunches op zondag, in combinatie met een filmvoorstelling in het gemeenschapscentrum, kunnen wel nog wat reclame gebruiken, spread the news.
Taverne Ter Linden werkt intussen ook al jaren samen met gc De Platoo en gc De Zeyp
voor het jaarlijkse zomerfestival Plazey – ook dit jaar was hun verhoogde productie in een
mum van tijd uitverkocht.
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Nic-Nac
Vierde eenheid van eat vzw, recent geopend in april 2016 .
Workspace met afwerkkeuken in gemeenschapscentrum Nekkersdal te Laken . Toeleveringskeuken is Taverne Ter Linden .
Openingsuren die afgestemd werden op de activiteiten van het gemeenschapscentrum en de aangrenzende
bibliotheek .
Socio-professionele inschakeling in de vorm van hoge werkdruk voor een minimale ploeg .

Nic Nac is een bijhuis van Taverne Ter Linden maar evolueert onder de zorg en toewijding
van een stuurgroep en een projectgroep.
Zij geven vorm aan 5 afgesproken doelstellingen :
1. Opening naar de buurt [conceptueel – inrichting – netwerk – communicatie – promo - …]
2. Ontmoetingsplek ifv Nekkersdal [inhoudelijk – programmatie – activiteiten - … ]
3. Opleidingsplek [evaluatie doelgroep werknemers – werking – opleidingsplan – sociale economie… ]
4. Catering en dienstverlening [praktisch – evaluatie gedeelde stock – zaalhuur – activiteiten buiten de openingsuren - … ]
5. Bijhuis TTL [samenwerking TTL/nic nac – aanbod – sterktes/zwaktes afwerkingskeuken – cijfers - … ]

De opstart van Nic-Nac verliep ambitieus en enthousiast.
Met een minimum aan middelen en vanuit een welgemeend enthousiasme voor samenwerking werd de ruimte gestript en onder het motto ‘less is more’ heringericht.
Al snel bleek dat een lunchaanbod overdag meer potentieel had dan experimentele programmatie tijdens de avondopeningen.
Infrastructurele beperkingen stonden de toekenning van een terrasvergunning aan de
straatkant in de weg – een gemiste kans om buurtbewoners naar het centraal gelegen
café binnen te lokken.
Ambities voor 2017 zijn de aanpassing naar meer openingsuren overdag en het experimenteren rond de samenwerking met een buurtcollectief die de avondopening voor haar
rekening wenst te nemen.
Dankzij de ondersteuning van de VGC en de constructieve samenwerking met het gemeenschapscentrum Nekkersdal kan Eat vzw ook alternatieve uitbatingsvormen exploreren.
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Organiseren en besturen
Raad van bestuur
Eat wordt bestuurd door vrijwilligers van divers pluimage. Ook in 2016 kon Eat vzw rekenen op hun deskundige bijdrage tijdens de kritische vergaderingen en uiteenlopende activiteiten.
Eind 2016 sloten enkele nieuwe leden zich aan bij de trouwe vaste kern.
Onder het voorzitterschap van Pierre Vanheghen en de betrokken medewerking van Dirk
Peeters, Hugo Vanderelst, Gerdi Logghe, Pieter Vanheuverzwijn, Stephane Stichelbout en
Evelyne Hens werd ook dit jaar tot een positief einde met realistische doelstellingen voor
2017 gebracht.
Bekommernis voor het wegvallen van een structurele subsidie uit Vlaanderen vanaf 2018
werd reeds dit jaar geanalyseerd en benoemd.
Zij zijn de initiatiefnemers voor de bonus die voor 2016 zal uitgekeerd worden aan alle
medewerkers van Eat vzw die tijdens dit jaar minstens 6 maanden actief waren .
Uit hun brein ontsproot het idee om in 2017 een cao 90 uit te schrijven voor resultaat gebonden samenwerking.
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Coördinatiecel
En de coördinatiecel bleef financieel, administratief, subsidietechnisch, personeelsmatig
en polyvalent alles ondersteunen. Instroom en uitstroom van het personeel werd geregeld, nieuwe perspectieven werden onderzocht –
Halverwege 2016 vervoegde Ilse Van der Veken als nieuwe coördinator Bie Bosmans en
de rest van het coördinatieteam. Stap voor stap nam zij kennis van de uitdagingen die gepaard gaan met het in stand houden van een personeelsploeg van een 50-tal hoofden.

De personeelsploeg in 2016
gender
In 2016 werkten bij eat 72 mensen waarvan 46 mannen en 26 vrouwen

OCMW
Eigen personeel (geco of dsp)
Doelgroep
Omkadering (incl. assistenten)
Coördinatiecel
TOTAAL

Mannen

Vrouwen

30
7
37
8
1
46
64%

7
6
13
9
4
26
36%

Leeftijden

OCMW
Geco of DSP
Omkadering incl. assistenten
Coördinatie
Totaal aantal
Totaal percentage

leeftijd
- 26 jaar
7
4
11
0
0
11
16 %

26-45 jaar
20
14
34
7
2
43
59 %

46 en meer
8
2
10
5
3
18
25 %

Wij gingen uit van de leeftijd op 31/12/2016.
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Waar komt al dat personeel oorspronkelijk
vandaan? En welke nationaliteit hebben ze nu?
Origine

Nationaliteit

Afghanistan

3

3

Albanië

1

0

Algerije

1

1

Angola

1

0

België

19

36

Chili

1

1

Congo

11

6

Dominicaanse Republiek

1

0

Georgië

1

0

Ghana

1

1

Guinea

3

2

India

2

0

Irak

3

3

Ivoorkust

1

1

Libië

1

0

Marokko

8

4

Mauritanië

1

1

Nederland

1

2

Nigeria

1

1

Pakistan

1

0

Roemenië

1

1

Senegal

3

2

Spanje

1

1

Syrië

3

3

Togo

1

1

Turkije

1

0

Vluchteling

-

2
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Omkadering en coördinatie is quasi uitsluitend Belgisch van nationaliteit en origine.
Marokkanen en Congolezen zijn nadien de grootste groepen qua origine maar verschillende mensen uit deze groep zijn ondertussen Belg geworden.

Instroom
Vanuit de overtuiging dat kwalitatieve doorstroom van doelgroep medewerkers begint bij
selectieve instroom werd in 2016 de sollicitatieprocedure verfijnd. Afgevaardigden van minimum 2 van de 4 eenheden van Eat vzw maken tijd vrij om kandidaten te screenen en een
werkervaringstraject op maat van de weerhouden profielen uit te stippelen alvorens deze
aan een eenheid worden toegewezen.
Motivatie en basiscompetenties als flexibiliteit en stiptheid krijgen meer aandacht dan
technische competenties of voorkennis.

Uitstroom
In de loop van 2016 gingen bij eat 16 mensen uit dienst.
Omdat Eat vzw doelgroep werknemers begeleidt tot een jaar na hun uitstroom, werd er
beslist om samen met Atelier Groot Eiland vzw een jobcoach aan te werven.
Deze persoon ondersteunt hen tijdens hun doorstroomproces.
Bij voorkeur worden zij begeleid naar de reguliere arbeidsmarkt van de horeca.
Sommigen kiezen voor een meer specifieke opleiding of heroriëntering .
Het voordeel van deze gemeenschappelijke aanwerving is dat ons netwerk van potentiële
werkgevers werd uitgebreid.

Afhakers en toch werk?
Met 3 mensen (in art.60 statuut) werd in 2016 het contract verbroken omwille van dringende redenen, onwettige afwezigheden of zwaarwichtige reden. 2 van hen kregen nadien in een ander Brussels project werk. De derde persoon is nog steeds niet aan de slag.
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Samen aan de slag
Eat werkt samen werkt samen met verschillende andere Brusselse verenigingen, organisaties …
Maïzenne bleef in 2016 met een vaste kern samenkomen, uitwisselen en initiatieven nemen . De
Dank aan Tracé Brussel voor de sectorondersteuning die openingen naar informatie en dialoog creëert.
Eat is ook aangesloten FeBIO en via FeBIO ook lid van Sociare. Belangrijke partners om het
beleid rond sociale economie en werkervaring verder op te volgen.
Alle eenheden van Eat vzw namen in de week van 24/08/2016 deel aan de solidariteitsactie
ten gevolge van de aardbeving van Amatrice . De opbrengst werd voltallig op de rekening
van het hulpfonds gestort.
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Een diversiteitsplan voor 2014 en
2015 en 2016
In 2014 startten we met een diversiteitsplan dat we in de loop van 2016 tot een einde
brachten, daarna werd een werkgroep op gestart voor de consolidatie van dit plan.
Op vrijdag 9 december 2016 namen wij met trots het diversiteitslabel in ontvangst.

Vanaf het najaar 2016 werd in alle vacatures van Eat vzw vermeld :
“Onze organisatie voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een
gelijke behandeling en een gelijke toegang voor al wie solliciteert.”
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In de pers verschenen

21

22

23

24

Met dank aan

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID

En anderen waaronder het Vlaams Agentschap Werk en sociale Economie en VDAB
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eat vzw
Vooruitgangstraat 331
1030 Schaarbeek
tel: 02/274 54 41
mail: info@eatvzw.be
www.eatvzw.be
KBO: 0455.216.446
BNP Paribas Fortis: BE81 0015 0675 1924
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