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In 2016 blaast Cultureghem 4 kaarsjes uit. En dat doen 
we met een team van 5 mensen, een handvol stagiaires 
en honderden helpende handen. Samen hebben we van 
de site van Abattoir op vier jaar tijd een must-go-zone 
gemaakt, die niet langer alleen in het weekend vol leven 
zit, maar ook op andere dagen projecten faciliteert 
en de meest uiteenlopende mensen verenigt.
 
We ontvangen hen niet alleen rond onze mobiele keu-
kens aan de warmste gastentafel van de stad op 
KOOKMET, maar ook op KETMET, het grootste over-
dekte speelplein van de stad. Zo zijn er wekelijks 2 
vaste dagen waarop iedereen die daar zin in heeft, 
bij ons terecht kan om te ontmoeten, te koken, te 
spelen of gewoon te zijn. 
 
Aan ons LOKET blijven we ideeën en vragen ontvan-
gen. Met de aanvrager, gaan we op zoek naar werk-
bare mengsels, uitdagende cocktails, tijd, middelen 
en ruimte om grenzen te verleggen en samen dromen 
werkelijkheid te maken.

Cultureghem ontwikkelt Abattoir verder zoals Brussel is: dynamisch, hyperdivers en inspirerend.
We schrappen de woorden NO GO ZONE als adjectief voor Kuregem en maken er samen met 
onze partners nog meer een MUST GO ZONE van.
 
Belangrijkste doelstelling blijft het samenleven in de stad bevorderen en on(der)benutte plek 
ken kwaliteitsvol invullen. Maar onze projecten worden ook ingezet om de onderwijspositie van 
heel wat anderstalige leerlingen in Nederlandstalige scholen te versterken. Dit merken we aan 
de vele vragen vanuit het brede school netwerk en OCB, om KETMET en KOOKMET in te zetten, 
zowel tijdens als na de schooluren.
 
We gebruikten ook dit jaar dezelfde methodiek: wat niet werkt, wordt geschrapt, wat aan-
slaat, blijft. 
 
De belangrijkste 2 projecten van onze werking blijven KOOKMET en KETMET. Twee namen die 
ook de nevenprojecten overkoepelen, 2 kaders waarin naast onze eigen invulling, nog ruimte 
is voor iedereen. 
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KOOKMET blijft zich als een kameleon ontwikkelen op maat van de stad en haar mensen. Naast 
de wekelijkse KOOKMET op de vrijdagsmarkt van Abattoir, trekken we met onze mobiele keukens 
steeds vaker de stad in. Verschillende organisaties maken er gebruik om ook bij hen ontmoeting 
en uitwisseling te stimuleren. KOOKMET groeit in 2016 van 2440 naar meer dan 3560 deelnemers.
 
In 2016 ontvangen we opnieuw alle Nederlandstalige buurtscholen en zetten we samen met onze 
partners verder in op het thema gezondheid.

De eerste groepen kunnen gratis aan KOOKMET deelnemen, dankzij de 
deelname van bedrijventeams. Ze beleven samen KOOKMET en leren zo niet 
alleen de stad en de organisatie, maar ook elkaar kennen.
De onderzoeksgroep 180°, verbonden aan RUGent, werkte speciaal voor 
ons een businessplan KOOKMET uit. Dit om KOOKMET duurzaam te finan-
cieren en het voor iedereen toegankelijk te houden. Door KOOKMET ook 
gratis te kunnen aanbieden, bereiken we doelgroepen die tot nog toe uit 
de boot vielen.
 
Ontmoeting blijft centraal staan. We mengen diverse groepen en KOOKMET 
wordt van begin tot eind samen beleefd. Deze nieuwe dimensie maakt 
het hele concept nog waardevoller, de ontmoeting nog interessanter. 
Bedrijventeams nodigen centra met thuis- en daklozen, vluchtelingen, 
cursisten van BON, jongeren uit het OKAN-onderwijs en Brusselse klasjes 
uit. Zelf leren ze in ruil een waardevol stuk Brussel kennen dat tot dan toe 
(te) onbekend en vaak ook onbemind was. Ze ervaren bij ons de kracht van 
de Brusselse diversiteit en gaan na een dagje KOOKMET als ambassadeurs 
van Cultureghem weer naar huis. (www.kookmet.be)
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KOOKMET gaat in november voor het eerst indoor. De leegstaande ruimte 
in de FOODMET wordt in samenspraak met partner Abattoir ingezet als 
nieuwe locatie voor WINTERKOOKMET. Op die manier kunnen we het hele 
jaar KOOKMET organiseren en hoeven we niet langer de koude te trotse-
ren tijdens de wintermaanden.

KOOKMET is voor het schooljaar 16-17 volledig volge-
boekt. We gaan op zoek naar nieuwe recepten om 
KOOKMET ook op andere dagen aan te bieden. Zo 
hopen we investeerders te vinden om op maandag 
een KOOKMET te organiseren waarbij we koken 
met onverkochte groenten en fruit van de zon-
dagsmarkt: KOOKMET RECUP. (ism vzw AlimentAB 
en het project COLLECTMET)
 
Op dinsdag willen we, samen met de champignonkwe-
kers uit de Kelders (Le Champignon de Bruxelles) 
en de stadsboeren op het dak van FOODMET, een 
atelier aanbieden waarbij groepen in de Kelders 
eerst leren hoe ze champignons kunnen kweken 
en oogsten, daarna op het dak meer leren over 
stadslandbouw en tot slot bij ons leren koken met 
de producten die ze zelf hebben geoogst: EAT THE 
CITY. (ism asbl NoWaste & BIG)
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KETMET is en blijft het grootste overdekte speelplein van de stad. We evolueren van meer dan 
2700 bezoekers in 2015 naar bijna 6200 in 2016. En dan nog rekenen we ongetwijfeld vele hoofden 
niet mee. KETMET is gratis, werkt zonder inschrijvingen en is voor iedereen toegankelijk. Een 
betonnen park in de stad, vormgegeven met en voor de buurt en de stad. Deze meer dan ver-
dubbeling aan deelnemers schrijven we vooral op het conto van  PLAYBOX dat eind 2015 startte. 
 

Met PLAYBOX ontwikkelden we een nieuwe vorm van speelplein samen met de kinderen uit de 
buurt en hun ouders. Door ontspanning en eten - uit onze expertise met KOOKMET en KETMET 
- te combineren in één eenvoudige formule als PLAYBOX, spelen we in op twee belangrijke noden 
van onze doelgroep: hen mede- eigenaars maken van kwalitatieve ontspanningsmogelijkheden 
in de stad in combinatie met goedkope (of gratis)  gezonde voeding. 
 
Elke PLAYBOX werd een bijzonder waardevol en tastbaar resultaat. Maar het blijft vooral een 
middel om tot volwaardige buurtparticipatie te komen en gezinnen met kinderen te ondersteu-
nen die het sowieso niet breed hebben en vaak kampen met plaats- en dus ook speelruimtege-
brek. Het is ons instrument om deze gezinnen mede-eigenaar en/of mede-ontwerper te maken 
van KETMET. Een plek waar elke woensdagnamiddag gespeeld kan worden, mét kwalitatief en 
duurzaam materiaal, ontworpen en gebouwd op maat van en met de buurt.
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Dankzij ons PLAYBOX project kregen we tot eind juni 2016 een projectcoördinator die ook de taak 
van verbindingsofficier op zich nam. Hij trok daadwerkelijk de buurt in, samen met onze stagiaires en 
vele vrijwilligers aan schoolpoorten en op pleintjes, om buren te bereiken en uit te nodigen mede-ei-
genaars te worden van deze plek.
 
De grote toename in bezoekersaantallen toont het effect van deze nieuwe communicatiestrategie 
aan. We bereiken nu een doelgroep die via de klassieke communicatiekanalen en sociale media, niet 
te bereiken was.
 

De 4 bestaande PLAYBOXEN kunnen ingehuurd worden 
door scholen en op evenementen. Zo helpen ze het onder-
houd en de verdere ontwikkeling van het volledige project 
financieel haalbaar te houden. Iedereen draagt bij zoals 
het eigen budget het toelaat. Bij het inhuren van het 
materiaal hoort telkens een animator van Cultureghem 
die er nauwlettend op toeziet dat de tools ingezet 
worden om zowel creativiteit als ontmoeting te stimu-
leren. Met voldoende aandacht voor de spelers, jong en 
oud, maar vooral om iedereen te leren hoe ze met het 
materiaal moeten omspringen.
 
Daarnaast zetten we tijdens de vakantiemaanden 
PLAYBOX zelf tijdelijk op pleintjes en parken en tijdens 
wijkfeesten in de buurt. Op die manier blijven we werken 
aan meer ontmoeting en begrip, zetten we in op de 
kracht van diversiteit in de stad en krijgen we meteen 
ook meer visibiliteit en bekendheid.

Eind maart stellen we de nieuwe PLAYBOXen voor tijdens de KICK-OFF van seizoen 2017. 
Achter de schermen werken we samen met verschillende partners aan 2 aanvullende projecten. Projecten 
die opnieuw ontstaan zijn via een nood die werd geformuleerd via onze LOKETfunctie en waarvoor we 
bij verschillende instanties intussen aanvragen indienden.

Een project dat zich focust op het ontwikke-

len van een PLAYBOX gericht op peuters en 

kleuters om meer spelmateriaal en speelplek 

te creëren voor deze jongste doelgroep. Een 

doelgroep die nog te vaak in de kou blijft staan.

Een tweede onderzoek dat zich richt op kinderen en jongeren met een beperking. Samen met een 10-tal partners willen we tegen juni 2018 zowel KETMET als KOOKMET inclusief maken en kwa-litatieve tools ontwikkelen die op diverse loca-ties de inclusiviteit van publieke evenementen en speelmomenten kan bevorderen. 

CULTUREGHEM INCLUSIEF:
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BARATTOIR groeit uit tot favoriete hangplek van ouders, kinderen en organisaties uit de wijk, maar 
trekt daarnaast ook een aantal bedrijventeams aan. Het wordt een ontmoetingsplek op maat van 
Cultureghem, waar doelgroep ondergeschikt wordt aan plek en vooral uitwisseling en diversiteit 
troef zijn. 
We blijven samenwerken met de Brusselse sociale restaurants EAT, COSMOS en HEKSENKETEL, maar 
het partnerschap verandert van vorm: we worden een stageplek voor de doelgroepmedewerkers.
 
We zetten tijdens BARATTOIR ook in op vorming van onze vrijwilligers en gaan de uitdaging aan om meer 
met voedseloverschotten te werken. Het collectief dat zich vormde rond het project COLLECTMET 
speelt hier een belangrijke rol in. Ze blazen een nieuwe vzw in het leven, AlimentAB, en worden op die 
manier een volwaardige partner van Cultureghem. We delen materiaal en maken gebruik van het 
gemeenschappelijke vrijwilligersnetwerk om wekelijks goedkope en gezonde lunches aan te bieden.

BARATTOIR is de plek waar ook groepen worden uitgenodigd die ons project willen bezoeken. Op die 
manier kunnen we geïnteresseerden niet alleen ons project aan den lijve laten ervaren, de deelnemers 
kunnen er ook hun bijdrage leveren aan het project zelf door eenvoudigweg een hapje mee te eten.

Geen 1€ maaltijden op Barattoir. Ons dossier werd 
door de minister van armoede niet weerhouden. 
Er werden andere keuzes gemaakt.
Maar we lieten het hoofd niet zakken en werkten 
samen met de partners van COLLECTMET een 
eigen alternatief uit om zoveel mogelijk kansarme 
gezinnen toch gezonde voeding te bieden. Door te 
koken met de onverkochte groenten van de markt, 
konden we mensen in nood zowel op KOOKMET als 
op KETMET een maaltijd aanbieden. Wie het zich 
kon veroorloven, betaalde zijn deel, wie dat niet 
kon, kreeg een bord onder de neus geschoven. 
Ons netwerk aan vrijwilligers voeren de sociale 
controle. Niemand wordt geweigerd.
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BARATTOIR wordt in 2017 aangevuld met een extra artistieke injectie: REPERTOIR BARATTOIR. 
We voegen met de steun van de gemeente Anderlecht een mobiel podium toe, waarop zowel lokaal 
als bovenlokaal, jong als oud, amateurs als professionals kunnen spelen voor het BARATTOIR publiek.
We hopen op deze manier in te spelen op de vraag van de beoners naar meer cultuurparticipatie. 
Ook steunen we kunstenaars in hun zoektocht naar een nieuw publiek.
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LOKET is het aanspreekpunt van Cultureghem. Het is digitaal bereikbaar via onze website, sociale 
mediakanalen en mailboxen, maar ook op onze plek zelf. Onze loketbedienden zijn herkenbaar door 
de vele groene hoodies met het Cultureghem logo. Het is de meest directe communicatievorm met 
ons divers publiek. 
Het LOKET is waar wij zijn: de deur van ons bureau staat altijd open, tijdens KOOKMET vind je het LOKET 
bij onze mobiele keukens, tijdens KETMET aan BARATTOIR en rond de PLAYBOXen. Onze vrijwilligers en 
animatoren zijn duidelijk herkenbaar en ze vormen de eerste en belangrijkste communicatielijn met 
onze brede doelgroep.
 
Samen met de aanvrager creëren we de beste piste om dromen en ideeën om te zetten in realiteit.

Naast KOOKMET en KETMET, ontving Cultureghem in 2016 ook weer een hele resem organisaties en 
ondersteunde ze allerlei nieuwe initiatieven en evenementen. 
Deze partnerschappen moeten de ambitie van de vzw op grootstedelijk, nationaal en internationaal 
vlak benadrukken en onze pioniersrol op het gebied van stadsontwikkeling versterken.

Zo kregen we tijdens KETMET een 35-kop-
pig symfonisch orkest over de vloer, dat 
op de zaterdagmarkt van Abattoir de 
hele site onderdompelde in een bad van 
klassieke en hedendaagse muziek: sympho-
nie van Abattoir, ism het ZELIG ensemble. 
Het project werd ondersteund door VGC 
SCW en COCOF Culture.

Symphonie van Abattoir
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We overschrijden de gemeentelijke grenzen en werken 
samen met culturele partners uit Molenbeek voor 
het project GHOSTWALK. Lokale jongeren leiden een 
avond lang bezoekers rond in hun wijk terwijl ze op 
diverse locaties getrakteerd werden op artistieke 
interventies, van amateurs- tot professioneel niveau.

Ghostwalk

Een theatercollectief gevormd door 
studenten aan het RITCS, KVS en De 
Theatermaker, koloniseerde de site 6 
weken lang en creëerde het locatie-
stuk GONDWANA.

Gondwana

Abattoir wordt 2 dagen lang het meest populaire 
voetbalstadion van de stad. Voor het voetbal en de 
organisatie van het toernooi zorgt Belgian Homeless 
Cup. Voor eten en drinken zorgt onze KOOKMET. 
Bruxitizen

FOOTFOOD FESTIVAL

GRNS 
In het najaar gaan we op zoek naar een plek en 
partners in De Rand van Brussel die samen met 
ons een nieuwe onbenutte plek in de publieke 
ruimte, op de grens tussen Brussel en Vlaanderen 
als ontmoetingsruimte willen inrichten. We vinden 
hen in Strombeek en schrijven samen een nieuwe 
aanvraag, die intussen werd goedgekeurd.
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EDUCATE and SHARE
We ontvangen en begeleiden stagiairs uit 
verschillende afdelingen van Brussels hoger 
onderwijs. 
Daarbij delen we onze ervaring en kennis zowel 
tijdens presentaties als vormingen.
We leiden honderden bezoekers rond op de 
site en doen tientallen presentaties tijdens 
bezoeken van groepen aan de site van Abattoir.

Dat onze ambities grenzeloos zijn, schrijven 
we in 2016 opnieuw neer in een nieuw Europees 
dossier in het kader van Creative Europe. 
Het project SPOT schrijven we samen met 
een partner uit Bordeaux en een partner uit 
Bilbao. In dit dossier vragen we de kans om 
van anderen te mogen leren, om  samen met 
deze partners actief te onderzoeken hoe we 
verder ruimte kunnen ontwikkelen op maat 
van de omwonenden. 
Dat willen we doen door bij elkaar op bezoek 
te gaan en op de verschillende locaties de 
handen uit de mouwen te steken, maar ook om 
samen te werken aan een gemeenschappelijk 
project, de kers op de taart aan het einde 
van het traject. SPOT is expertise en ervaring 
delen en samen verder experimenteren in de 
publieke ruimte op Europees niveau.
(het dossier wordt niet weerhouden, but we’re 
not giving up)

 

SPOT
Dankzij de steun via het Growfundingplatform, 
maar vooral dankzij de tomeloze inzet van een 
kerngroep vrijwilligers, kon COLLECTMET verder 
groeien. Het vrijwilligerscollectief nam in 2016 
zelf de teugels in handen en leidt nu een eigen 
VZW (AlimentAB), waarvan COLLECTMET het 
vlaggenschip is. 
We ontwikkelen samen met hen nieuwe pro-
jecten die inzetten op toegankelijke gezonde 
voeding en ontmoeting.

COLLECTMET
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De partner- en bezoekerslijst van KOOKMET en KETMET 2016 biedt meer inzicht in het netwerk dat 
Cultureghem in 2016 uitbouwde en toont de diversiteit aan doelgroepen aan die bereikt worden:

Brussels Art Institute - Sint-Lukas Anderlecht
Kakelbontschool - Laken
Cardijnschool - Molenbeek
Xaveriuscollege - Borgerhout
Sint Guido en Sint Pieter - Anderlecht
IMO School - Anderlecht
Sainte-Marie la Sagesse - Schaarbeek
GBS Veeweyde - Anderlecht
Heemschool 2 - Neder Over Heembeek
Brede school Klavertje 4 - Anderlecht
Brede School Kuregem
GBS Kameleon - Anderlecht
GBS Voorzienigheid - Anderlecht
Assumpta - Anderlecht
GBS Dertien - Anderlecht
Spes Bubao - Anderlecht
school Scheut - Anderlecht
Wonderwijs - Brugge
BUSO Kasterlinden - Sint Agatha Berchem
BS Goede Lucht - Anderlecht
Unescoschool - Koekelberg
CDO Laken - Laken
Anneessens Funck - Brussel
Sint-Guido okan - Anderlecht
Odisee - Brussel
EHB - Anderlecht
Hogeschool Gent
VIVES - Kortrijk

Buurtsport/VGC SPORT
Aximax
VGC Speelpleinen
KIK Scheut
KIK Eloy
BOOST (KBS)
VK*
Stadskriebels 
Werkgroep Gezondheid Brede School Kuregem
IBO Helmet
IBO Nekkersdal
Leefmilieu Brussel
Lasso
BHC
Zelig Ensemble
Jeugdraad VGC
CC De Ploter
Het Neerhof - Dilbeek
Don Bosco Youthnet
FAAB vzw
Molenketjes
De Asters
CDR Bouw
Goodplanet
COOP
Organisatie Brusselse Jeugdhuizen
1000 Opinions

Kurt Deruyter
FMDO
Solidarcité
Bozar
Arktos vzw - Mechelen
Pianofabriek
Zandloper - Wemmel
Gondwana
ObdlO
FOPEM
Cactus Tours
Beeldenstorm
Tochten Van Hoop
Veolia
VGC Speelplein
Speelplein Tienervijver
Speelplein Heilige Familie Schaarbeek
Speelplein Kadeeke
Wolfpack Bolivia
WAQ Zinneke - Molenbeek
CVO Brussel
BON (Agentschap Inburgering&Integratie)
Plateforme Diabète
HOBO
Odisee/VUB/EHB/RITCS/La Cambre/ULB
Het Punt
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Gemeente Anderlecht  
Gemeente Sint-Jans-Molenbeek 

gemeente

Koning Boudewijnstichting - Fonds Inbev-Baillet Latour 
Koning Boudewijnstichting - Music For Life  
Welzijnszorg VZW  
Walala VZW  
BNP Paribas Fortis  
Nestlé  
Abattoir  
Schenkingen

ANDERE

OVERHEDEN
Subsidie Vlaamse Overheid  
Subsidie Vlaamse Gemeenschapscommissie  
Commission communautaire française 
 

€417.479,50

Uit activiteiten  
Eigen werkingsmiddelen 

EIGEN INKOMSTEN

€ 97.500,00
€ 96.270,00
€ 10.000,00 

€ 6.000,00
€ 7.200,00 
 

€ 10.000,00
€ 1.181,39
€ 4.000,00
€ 1.033,00
€ 12.000,00
€ 9.000,00
€ 40.000,00
€ 4.622,00  

€ 75.506,94
€ 43.166,17 
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KOOKMET

DEELNEMERS: 4359
AANTAL: 106

KETMET

DEELNEMERS: 6196
AANTAL: 142

Loket

DEELNEMERS: 8657
AANTAL: 146

vrijwilligers

AANTAL: 118

€ 97.500,00
€ 96.270,00
€ 10.000,00 

€ 6.000,00
€ 7.200,00 
 

€ 10.000,00
€ 1.181,39
€ 4.000,00
€ 1.033,00
€ 12.000,00
€ 9.000,00
€ 40.000,00
€ 4.622,00  

€ 75.506,94
€ 43.166,17 
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DEELNEMERS KOOKMET
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930

2612

5840

0

117

356

930

2729

6196
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bedrijven en organisaties in kader van teambuild
privé KOOKMET
sociale organisaties rond welzijn of ouders scholen
lagere scholen
secundaire scholen
hoger onderwijs

TOTAAL

AANTAL ACTIEVE DEELNEMERS KOOKMET
495
65
593
1059
102
155

2469

179
/
2593
1103
327
157

4359

KOOKMET Pro
KOOKMET Privé
KOOKMET Organisaties
KOOKMET Lagere school
KOOKMET Secundair
KOOKMET Hoger onderwijs

TOTAAL

AANTAL KOOKMETTEN 2015 2016 
13
4
30
39
7
7
 
100

 
6
/
43
39
12
6

106

2015 2016
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