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Projecten 2016  
 
 

Julie Artus - “Refugees got Talent” 

Sinds maart 2016 stelt ‘Refugees got Talent’ een atelier vlakbij Thurn en Taxis en het nodige materiaal 
ter beschikking van artiest- vluchtelingen. Met dit project wil Julie Artus vluchtelingen met artistiek 
talent de kans geven om een andere kant van zichzelf te tonen De kunstenaars worden begeleid door 
een team van onder andere therapeuten.. Ook lokale kunstenaars zijn welkom. Naast het artistieke werk 
is het immers belangrijk dat de vluchtelingen contact hebben met andere vluchtelingen en Belgen, niet 
enkel om een netwerk uit te bouwen maar ook om wederzijdse vooroordelen tegen te gaan. 
 
Julie Artus, julieartus@hotmail.com, tél. 0496 207432, www.refugeesgottalent.com, 
https://www.facebook.com/refugeesgottalent/ 
 
 
Louiza Amghizar -- « Programme d’alphabétisation à travers l’art et la culture pour les 
populations précarisées  du Vieux Molenbeek » 
Louiza Amghizar organiseert samen met GC de Vaartkapoen culturele et creatieve activiteiten voor de 
kansarme bewoners van Molenbeek. Via alfabeteringslessen, kunst en cultuur wil ze hen aanmoedigen  
tot meer wederzijds begrip, integratie en (zelf)kennis. 
 
Louiza Amghizar, louiza-amg@hotmail.com, tél. 0484 293134 

 

Hassan Al Hilou- « YouthTalks » 
Met zijn 16 jaar is Hassan Al Hilou  de jongste ondernemer van ons land. Zijn internetplatform  
« Youth Talks » geeft jongeren de kans om hun mening te uiten over uiteenlopende onderwerpen. 
Naast die online tool wil Hassan jonge Brusselaars uit alle lagen van de bevolking samenbrengen in 
Muntpunt om met gastsprekers live te debatteren over de actualiteit. Hij wil hiermee jongeren tonen dat 
ook hun mening telt. 
 
Hassan Al Hilou, sajjedhassan@hotmail.be, tél. 0489 54253, www.youthtalks.be 
 
Lotte Stoops  « Au Bord de l’eau » 
Lotte Stoops is bezielster van het project ‘Au Bord de L’eau’ dat de waterkant in Laken wil laten 
herleven. Tijdens de zomermaanden worden er in een parkje bij de Juul Detroozbrug elke zondag 
activiteiten georganiseerd voor alle buurtbewoners om kansarme en kansrijke kinderen en hun ouders 
te verbinden en een beetje groen te bezorgen. 
 
Lotte Stoops – lottestoops@gmail.com, tél. 0497 946478, https://www.facebook.com/auborddeleau1020/ 
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Yves Wauters – “Les habitants ouvrent une fenêtre sur leur quartier » 
 
De Noordwijk van Brussel is een wijk met twee gezichten: druk tijdens de dag door de vele pendelaars 
die er werken maar vaak desolaat ’s avonds en ’s nachts. Met zijn project wil Yves Wauters de 
buurtbewoners terug samenbrengen in hun wijk. Er worden verschillende thematische initiatieven op 
poten gezet (tentoonstelling, theater, debatten…) in samenwerking met de verschillende organisaties en 
scholen in de wijk, maar ook in synergie met de bedrijven en hun werknemers. 
 
Yves Wauters, wauters.yves@gmail.com, tél. 02 201 56 09 
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