
I WAASTAND

))

Sociaal Verhuurkantoor
(Soveka) Waasland
verhuurt dit jaar zijn
honderdste woning en dat
wordt duchtig gevierd.

,,Zowel eigenaars als
huurders maken in de Vrije
Ateliers in Silt-Niklaas
kunstwerkjes. Die collectie
reist vanafhet najaar het
Waasland rond", zegt
verantwoordelijke Danny
Crooneq. ,,We hopen nog
meer eigenaars over de
streep te trekken om hun
woning aan ons toe te
vertrouwen.'?
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Sociaa! Verhuurkantoor verhuurt honderdste won¡ng

ject van
de vrije loop en werken enthousiastlnee aan het kunstpro-
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-11 oveka is een samenwer-
\ kinssverband tussen wel-
L) züniorganisaties, OCMw's
en gemeenten Sint-Niklaas, Sint--
Gillis-Waas, Kruibeke en.Beve-
'ren. ,,Eigenaars moet je vaak
overtuigen om hun v¿oning aan
ons toe te vertrouwen", legt
Croonen vit. ,,Zij staan tenslotte
het beheervan hun woning afaan
Soveka Waasland, dat de woning
oo ziin beurt laat bewonen door
eËn ñjnder fortuinlijke burger.

.-Wij zorgen er samen met het
OCMWioor dat de eigenaar zijn
huurgelden k¡ügt. Hij hoeft zich
van de goede gang van zaken met
de huuider niets aan te trekken."

,,Wij hopen met het kunsten-
project waaraan we al drie weken
werken, nog meer eigenaars over
de streêp te trekken om hun wo-
ning aan ons toe te vertrofiwen,

De nood is groot. Op onze openbare gebouwen 13l It b.t-

wachtliist staañ 400 kanãidaten trbkken gemeenten. ,,We brach-
en we ierhuren dit jaar pas de ten hier e9n grogp- samen van

100ste woning. Hei aanbod is -mensen die ontdekten dat ze

uéãiiã ll.it. tü. blijven zoèker." kunst i4- hun vingers þq{.¿..o]]'
vertelt Van OPPens. ,,Schilderij-íUnStenpr0recl ., 

, 
en zowel ah cdfages tónen dat ãe

Onderwero van het kuusien- doorleefde sociale kunst creëren.
proiect is wónen. Volgens artis- En daarover gaat het ook binnen
lieli beeeleidster Elie Van Op- Soveka'"
pens isîat een thema dat per- Emy Janssens is gelukkig met

ioectieven opent. De kunstùer- haarhuurwoningencreëerdeeen
kän zijn vanâfoktober te zien in soort slakkenhuisje dat al de te-

keningen en afbeeldingen van
haar collage verbindt.

Gilberte Claessens is druk be- ;

ziþ met verf. ,,Ik wou niet dat 
I

mijn huis leeg stond en liet Sove- '

ka Waasland het beheren", ver- i

telt Claessens. ,,Het systeem
werkt goed. Ik ontvang iedere
maand-mijn centen en ddwoning
bliift deseliik onderhouden zoals
Soiéta ioorspelde. Die positieve
boodschap piobeer ik ook weer 

¡

te geven in mijn schilderij." 
I


