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Buurtsofa’s duiken op in het straatbeeld in Zaventem. 
Niet alléén het samen maken van banken brengt mensen dichterbij. Zitbanken zijn heel vaak startpunt van het kleine 
ontmoeten. Een groet, een knik, een korte babbel, …

Bedankt buurtbewoners voor dit prachtige initiatief. 
Bedankt Provincie en gemeente Zaventem om dit te ondersteunen.

Dirk Masquillier - Directeur SAAMO Vlaams-Brabant

Elk Zijn Huis ondersteunt graag de buurtwerking van SAAMO in Zaventem-Noord. Zowel in de buurt als in Buurthuis 
Mozaïek, en in het bijzonder het project rond de zitbankjes die links en rechts opduiken in het openbaar domein. 

We proberen onze woningen en onze huurders in te bedden in de bredere leefgemeenschap, en onze huurders te 
ondersteunen in hun deelname aan het sociale leven in de buurt.
Bewoners, eigenaars of huurders, gewoon buren die samen wonen, leven, en werken, ondersteunen elkaar, brengen 
begrip op voor elkaars wel en wee. 

Even samen zitten op een zitbank, die je bovendien zelf hebt gemaakt en in je buurt hebt neergeplant doet wonderen!     

Roel Moens - Directeur Elk Zijn Huis

Eind 2020 kende de provincie Vlaams-Brabant een subsidie toe aan het project ‘buurtsofa’s in Zaventem’. Een 
project door en voor mensen en een perfecte schakel in de opwaardering van de publieke ruimte en de bijhorende 
gemeenschapsinfrastructuur waar wij als provincie Vlaams-Brabant overtuigd op inzetten. Het initiatief blijkt een 
eenvoudige, efficiënte als laagdrempelige manier om mensen te verenigen. Eenmaal de buurtsofa’s geplaatst, 
vormen ze een aanlokkelijke pleisterplek die niet alleen buurtbewoners naar buiten lokt, maar ook de leefbaarheid en 
samenhorigheid van de buurt verbetert.

De sofa’s, fraai versierd met mozaïeken, geven bovendien een opvallende, kleurrijke cachet aan de buurtomgeving. 
Ze vormen ook een uitstekende illustratie van de vruchtbare samenwerking tussen de gemeente en verschillende 
buurtorganisaties. In deze brochure vind je alvast een rijk geïllustreerd overzicht van het project, samen met een aantal 
enthousiaste getuigenissen.

Proficiat aan alle initiatiefnemers en betrokkenen met deze fraaie eindresultaten, waarvan de buurt hopelijk vele jaren 
zal genieten!

Gunther Coppens - Gedeputeerde Vlaams-Brabant



Beste buurtbewoners, 
Beste Zaventemmenaren, 

Met trots brengen wij dit boekje uit over ons project “Samen mozaïeken Zaventem.”

Het idee voor ons mozaïekproject ontstond, omdat Buurtwerk Zaventem-Noord plaatsvindt in een superdiverse buurt met 
een mozaïek van mensen: jong, oud, verschillende afkomsten, diverse sociale klassen, ….

We wilden graag een verbindend project organiseren dat ontmoeting tussen alle buurtbewoners mogelijk zou maken en 
waar de buurt later nog iets aan zou hebben. Mark woonde vroeger in Tilburg en daar stonden veel gemozaïekte bankjes 
van Social Sofa. Een simpel concept waar een mooi resultaat uit komt.

Als eerste stap belden we met de verantwoordelijke van Social Sofa. Samen waren we direct enthousiast. Ook het 
gemeentelijke college en Elk Zijn Huis spraken hun steun uit voor ons idee. Met de steun van de provincie Vlaams-Brabant 
konden we dit project bekostigen.
Social Sofa legde ons uit dat het proces en de positieve ontmoetingen de hoofdreden zijn om te beginnen mozaïeken.

Als buurtwerkers vonden we een mooi ontwerp natuurlijk belangrijk. Gelukkig sprong de Kunstacademie van Zaventem 
direct op de kar en maakte zij honderden ontwerpen. Hieruit kozen we samen met de buurt, de winnende ontwerpen. We 
mochten van de gemeente één van de leegstaande lokalen van de oude basisschool in de Desmedtstraat gebruiken.

Tijdens onze activiteiten in de wijk, hebben we veel buurtbewoners uitgenodigd voor een kick-off, net voor de zomervakantie. 
Op deze eerste bijeenkomst waren tientallen mensen aanwezig. Sommigen hadden direct de smaak te pakken en hebben 
de hele tijd meegedaan!

Gedurende vier maanden begeleidde buurtbewoonster Paula het project in het atelier. Een puike prestatie! Een aantal 
enthousiaste mozaïekers wilde graag vertellen over hun ervaringen. Deze lees je verderop in het boekje.

Op 23 oktober 2021 leverden we de sofa (Voorzorgsstraat) en de hocker (klein model) op met een buurtfeest. Met een 
kleine ceremonie vierden we het succes van de sofa’s in de Voorzorgsstraat in het bijzijn van de burgemeester en heel wat 
schepenen.

Deze zomer gaan we weer verder met mozaïeken. Dit keer maken we 3 ‘poufs’. 
Heb jij na het lezen van dit boekje zin om mee te doen? Laat het ons dan zeker weten!

Veel lees- en mozaïekplezier!
Mark Peters & Noémie Peeters, buurtwerkers Zaventem-Noord
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Toen buurthuis Mozaïek van start ging dacht ik, 
dit is misschien de kans om andere buurtbewoners 
te leren kennen. En inderdaad, met het mozaïeken 
heb ik verscheidene mensen leren kennen.

Ik hou mij graag creatief bezig en alhoewel ik nog nooit zo’n 
mozaïek gemaakt had was het heel aangenaam om te doen. 
Je hoeft er geen ervaring in te hebben. Het is een beetje 
zoals kleuren op nummer maar, i.p.v. kleurpotloden of verf te 
gebruiken, plak je steentjes met een soort witte cement. Het 
is een heel ontspannende bezigheid.

De basis van hoe te werken is hetzelfde, toch zagen we bij 
iedereen verschillen. De ene werkte liever met driehoekjes, 
de andere gebruikte rechthoeken. Maar als het allemaal  
samen kwam was het een mooi resultaat. In het begin moest 
er nog regelmatig uitleg gegeven worden. Daarna ging het 
werk goed vooruit. Tijdens de vakantieperiode zagen we 
regelmatig andere mensen. Een klein groepje heeft het 
volgehouden van de eerste tot de laatste dag en het resultaat 
mag gezien worden!

Wat ik ook positief vond, is dat de groep heel divers was met 
veel verschillende achtergronden. Zo leer je veel van elkaar. 
Alhoewel het tempo van 3x per week soms wat hoog leek, 
miste ik het toch wanneer het ten einde liep. En dan vooral 
het samenkomen en een babbeltje slaan.

Bij de oplevering kwam iedereen nog eens samen. Je had 
het officiële gedeelte maar verder was het een gezellig 

“Hallo, ik ben Paula. Ik heb altijd een erg actief leven 
gehad. Maar dan kwam de dag dat dit allemaal niet 
meer kon. En hoewel ik mijn hele leven hier in Zaventem 
gewoond heb, kende ik hier bijna niemand. Als je de 
hele dag thuis zit, voel je je overal van afgesloten.

babbeltje. Ook de mensen die wat verder woonden (voor 
mij dan met mijn beperkte afstand die ik kan lopen) zagen 
we nog eens.

Nu dat er besloten is om er poufjes bij te maken, kunnen 
we deze zomer weer gezellig aan het werk. Ik weet dat er 
steeds mensen zijn die het anders zullen aanvoelen, maar 
ik dacht toch dat de meeste mensen het ontspannend en 
gezellig vonden. Ik vond het althans zo. Dus hoop ik dat we 
deze zomer veel volk gaan zien en het weer een gezellige 
samenwerking zal zijn!”

Groetjes, 
Paula
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Ik bedacht me hoe leuk het zou zijn om dit samen 
met mijn zoontje (toen 7 jaar) te doen. 

Door de coronacrisis konden we niet veel doen en lagen ook 
onze sociale contacten wat stil. Mijn zoontje had een leuke 
bezigheid en mama kon wat sociaal contact leggen. Mijn 
zoontje had alleen het geduld niet om rustig kleine steentjes 
te plakken en ging al snel buiten spelen met andere kinderen. 
Ikzelf daarentegen vond het heel leuk! Ik ben altijd al graag 
creatief bezig geweest en het mozaïeken ging mij goed af.

Het was super om te zien hoe de ontwerpen op papier zich 
evolueerden tot iets in het echt door alle hulp van iedereen 
die meedeed: jong, oud, verschillende culturen, verschillende 
manieren van werken, ... Iedereen heeft erg zijn best gedaan 
om dit prachtige project te kunnen verwezenlijken. Het 
was een heel mooi project om verschillende mensen samen 
te brengen en op die manier ook nieuwe mensen te leren 
kennen.

Het eindresultaat is dan ook heel mooi geworden en er zit 
een stukje creativiteit van iedereen in. Het zijn hele mooie 

ontwerpen en mooie kleuren. Het leuke is ook dat de sofa 
waaraan ik heb mogen meehelpen bij mij om de hoek 
staat. Zo kan ik samen met mijn gezin de sofa vaak gaan 
bewonderen en bij mooi weer maken we er veel gebruik 
van.

Ik heb de vraag gekregen of ik ook deze zomer mee wil 
doen met het mozaïeken van de poufjes. Uiteraard doen 
we deze keer ook mee, want het is een superleuke ervaring 
en ik heb op deze manier ook wat nieuwe mensen leren 
kennen. Ik raad het mensen zeker aan om mee te doen. 

Je maakt nieuwe contacten, het is leuk om te 
doen en toch ook super fijn om te weten dat jij 
met iets kan pronken in onze gemeente waar 
iedereen nog jaren geniet van heeft en waarvan 
je met trots kan zeggen: “Daar heb ik aan 
meegewerkt!”.

Veel mensen hebben samen hun best gedaan 
Zaventem meer kleur te geven!”

Groetjes, 
Jessica

“Hallo, ik ben Jessica. Ik zag op de Facebookpagina van 
het buurthuis dat ze met een project gingen starten om 
een sofa en een hocker te bekleden met mozaïek met de 
buurtbewoners van Zaventem. 

JESSICA
 PEETERS
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Daarnaast is het een activiteit die ik zelf graag doe en 
ondersteun ik graag dergelijke initiatieven waarbij mensen 
samenkomen en elkaar leren kennen.

Na een korte toelichting mochten we zelfstandig aan de 
slag. Als de kinderen het mozaïeken even beu waren, konden 
ze zich uitleven op de speelplaats of met het aanwezige 
knutselmateriaal. Het was fijn om doorheen de weken het 
product te zien evolueren. Elke keer ik de mogelijkheid had, 
ging ik ter plaatse en kon ik zien waar andere mensen verder 
gewerkt hadden. Langzaam maar zeker kwamen we tot een 
prachtig eindresultaat!

De personen die deelnamen aan het initiatief, waren alvast 
een letterlijk mozaïek van mensen. Zowel jong als oud, 
mensen met verschillende achtergrond en afkomst, kwamen 
erop af. De begeleiders vormden dan ook de lijm tussen de 
verschillende deelnemers.

Het eindresultaat mag er zeker zijn! Het geeft me ook een 
fijn gevoel wanneer ik de sofa of hocker zie, wetende dat ik 
daar zelf onderdeel van ben geweest. Dit werd nogmaals 
bevestigd tijdens het afsluitende evenement waarbij alle 
deelnemers beloond werden met een hapje en een drankje. 

Ik kan SAAMO alleen maar aanmoedigen om dergelijk 
initiatief nogmaals te lanceren! 

Mocht je de mogelijkheid zien om deel te 
nemen, doe dit dan zeker! De activiteit op zich 
is gratis en je bent volledig vrij om aan te sluiten 
wanneer en hoe lang dit jou past. 
Ook jongere kinderen vanaf ongeveer 10 jaar 
zijn meer dan welkom om mee te doen!!“

Groetjes, 
Jennifer en haar kinderen

“Hallo, ik ben Jennifer. Ik heb aan de activiteit 
deelgenomen omdat ik het eerst en vooral een erg leuk 
initiatief vond, waar zowel jong als oud konden aan 
deelnemen. 

JEN
N

IFER PILLE
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Tot nu toe is dit om veel verschillende redenen een zeer 
positieve ervaring geweest! Ik heb een aantal echt vriendelijke 
mensen ontmoet en ik heb een nieuwe vaardigheid geleerd 
in het werken met mozaïek, wat erg interessant was. 

De uitdaging was om geduld te hebben, aangezien het werk 
vrij precies is en daarom behoorlijk tijdrovend. Het kon even 
duren eer de vooruitgang gezien kon worden.

Als ik langs het buurthuis loop en de bank daar 
zie staan, zeg ik tegen degene die bij mij is “Dat 
is MIJN bank” en mijn vrienden slaan over het 
algemeen hun ogen tegen het plafond!

Als de kans zich weer voordoet, zou ik niet 
aarzelen om te helpen, want er valt niets te 
verliezen, alleen vriendschappen en een gevoel 
van voldoening!”

Groetjes, Shiv

“Hallo, ik ben Shiv. Soms help ik mee bij Buurthuis Mozaïek.
Ik begon hier te helpen omdat het buurthuis vrij dicht bij 
mijn woonplaats ligt en ik wilde opnieuw contact maken 
met een aantal mensen die in dit gebied wonen.
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Toen ik het hoorde, wilde ik meedoen, omdat 
mozaïekprojecten mij erg interessant en leuk lijken. Ik 
vond de sofa maken super fijn, omdat het erg leuk is om 
verschillende gekleurde stenen te gebruiken en te vormen 
tot een geheel, zoals de mozaïeksofa. 

De periode van het mozaïeken was een geweldige tijd. Het 
was leuk om buren die ik niet ken in de buurt te ontmoeten, 
samen te praten en tot een mooi resultaat te komen.

Het was absoluut één van de beste projecten die 
ik in lange tijd heb gezien.

Ik ben een buitenlander in België en kende niet veel mensen, 
maar dankzij dit project heb ik hele lieve mensen leren 
kennen. Tegelijkertijd verbeterde mijn Nederlands. 

“Hallo, ik ben Deniz. Ik ben geboren in Turkije, en ik woon 
nog niet zo lang in België. Ik leerde het mozaïekproject 
kennen via Samana. Ook woon ik in de buurt waar de 
sofa’s gemaakt zijn. 

Dankzij het mozaïeken voelde ik me geen 
buitenlander meer. 

Tijdens het proces heb ik zowel aan de sofa als aan de 
hocker gewerkt. Beide projecten waren erg goed, maar ik 
vond de sofa het leukst.

Mijn wens is dat er in de tweede ronde met de poufjes nog 
meer fijne mensen meedoen omdat het ontmoeten van 
nieuwe mensen en tegelijkertijd iets produceren voor onze 
buurt absoluut geweldig is!”

Groetjes, 
Deniz
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Vroeger in Marokko raapte ik overal resten van 
oude tegels bij elkaar en hiermee maakte ik 
een kleurrijk mozaïek van kleine tegeltjes. Deze 
plakte ik thuis op de vloer en op de muur. Het 
huis van mijn moeder zit helemaal vol met mooie 
kleuren.  

Daarom vonden mijn kinderen en ik het leuk om mee te 
doen met het mozaïekproject in Zaventem. Mijn kinderen 
vroegen vaak of we weer konden gaan mozaïeken. Bij de 
workshop zagen we al dat we goed konden plakken en dat 
de ontwerpen heel mooi waren. 

De hocker staat aan het buurhuis en als we er passeren, 
gaan we er altijd eventjes op zitten en soms trekken we 
een foto. Dan genieten we van ons eigen werk! 😊 

Voor het inhuldigingsfeest van de sofa’s maakte ik zelf 
lekkere koekjes met het woord “mozaïek.” Dat was mijn 
bijdrage om te delen met anderen dat dit een tof project 
was. En al snel waren de koekjes op....

Als het nieuwe mozaïekproject in onze buurt 
weer start, doen we zeker weer mee!“

Groetjes, 
Siham en haar kinderen

SIHAM YACOUBI SIHAM YACOUBI
“Hallo, ik ben Siham. Ik woon niet ver van Buurthuis 
Mozaïek en ik help graag mee met de buurtwerking. 
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“Enkele jaren geleden ontstond er rond het oud Vredegerecht 
een groep van mensen die samen de buurt in een positief 
daglicht wilden stellen, door samen te werken aan een aantal 
sociale projecten: het 2de kanshoekje, de samentuin, het 
Repair Café en allerlei randactiviteiten. 

Jammer genoeg moesten we afscheid nemen van dit 
uitermate geschikte gebouw (hoewel het om veel aandacht 
smeekte, lees centjes), en zijn prachtige tuin. Het pand ging 
over in private handen. Maar daar en toen is het fundament 
gelegd voor een aantal andere projecten en engagementen. 

Veel bewoners van onze gemeente hebben een 
gezonde honger naar sociale interactie. En onder 
andere daarvoor biedt Mozaïek een platform. 

Eén van de projecten, het meest op maat van ons gezin, 
was het mozaïeken van de zitbanken. Dit ‘past’ het beste 

bij ons gezin omdat wij echte knutselaars zijn. We kunnen 
ons volledig verliezen in zo’n project. Op het ritme van 
de steentjes werk je aan een gesamtkunstwerk, terwijl je 
een babbeltje kan slaan met oude bekenden, of nieuwe 
gezichten leert kennen. 

Met een koffietje en een stukje cake erbij zie je 
een project groeien waar je met z’n allen fier op 
kan zijn. 

De kinderen weten bijna steen voor steen wie het steentje 
geplakt heeft en wanneer. Steentjes worden herinneringen 
en anekdotes. De rots in de branding tijdens het hele 
traject van de bankjes, was Paula. 

Paula opende deuren en sloot ze weer, hielp jong en 
oud met de praktische uitleg over het project. Om haar 
te bedanken hebben mijn dochter en ik een mini-bankje 
geknutseld… Dat was best moeilijk, maar we zijn heel 
tevreden met het eindresultaat. 

Hopelijk krijgt ons bankje een heel mooi plaatsje bij Paula!”

BARBARA, JOHAN EN 
DOCHTER ANNABEL
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SAMEN MOZAÏEKEN ZAVENTEM

“Als schepen van Sociale Versterking en als voorzitter van het bijzonder comité, wil ik graag het belang onderstrepen dat 
binnen dit project wordt gewerkt om kwetsbare mensen met anderen in contact te brengen en duurzame relaties uit te 
bouwen.”

Hilde Van Craenenbroeck, Schepen voor Sociale Versterking 
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"Voor mij als schepen van Sociale Integratie is ‘Samen mozaïeken Zaventem’ een modelproject. Nieuwe mensen die banden 
smeden, mensen die zich integreren en enkele eyecatchers die de buurt duurzaam mooier maken, zorgen voor het succes 
van dit project!"

Alihsan Ozkan, Schepen voor Sociale Integratie



“Afgelopen jaar kwamen wij met onze speelpleinkinderen 
meewerken aan het mozaïekproject om de bank tot een 
buurtkunstwerk te maken.

Dit was voor onze kinderen een leuke uitstap waarbij ze 
lekker creatief aan de slag konden!
En ze vonden dit eigenlijk altijd het leukste moment van die 
dag. Bijna even leuk als de ijskar.

Het is leuk om samen te werken aan een project dat blijvend 
is voor Zaventem. Elke dag kunnen speelpleinkinderen 
hierlangs lopen en herkennen ze de stukjes waar zij aan 
hielpen om het tot een geheel te maken.
Hopelijk zullen ze zich dit project en hun leuke speelpleintijd 
blijven herinneren.

De bank is kleurrijk, vrolijk en echt bijzonder 
geworden! Wij hopen met volgende projecten 
weer mee te mogen helpen!” 

Groetjes, 
Lizzy – Speelplein Zaventem

SPEELPLEINKIDS HEBBEN 
PLEZIER MET MOZAÏEK!

“Hallo, ik ben Zara en ik woon in het Fedasilcentrum in 
Zaventem. Ik vond het heel leuk om mee te doen, omdat 
het de eerste keer was. Daardoor heb ik ook wat kunnen 
bijleren. Ik ben creatief, maar ik heb nu geen werk en ik 
woon alleen. Ik wil altijd graag iets kunnen doen, dus het 
mozaïeken was voor mij een goede bezigheid. 

Ook vond ik het plezant dat het een samenwerking was 
met andere mensen. Als we opnieuw gaan mozaïeken, wil 
ik zeker weer meedoen!“

Elias: “Als werker van Fedasil was ik al snel enthousiast 
over dit initiatief! En dat er heel wat creatieve mensen in 
ons opvangcentrum zitten, wisten we al langer. Het is altijd 
leuk als mensen hun talenten ergens buiten het centrum 
kunnen gebruiken. Nieuwe mensen leren kennen, de taal 
oefenen, en je creativiteit tentoonstellen, dat konden ze 
allemaal dankzij het Mozaïek project. 
Leuk om te zien dat het resultaat waar ze aan meewerkten 
een permanente plek krijgt in Zaventem!” 

Groetjes,
Elias en Zara – Fedasil Zaventem

FEDASIL ZAVENTEM 
MOZAÏEKT GRAAG MEE!
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DE ONTWERPERS

“Een groot deel van de inspiratie voor de bank heb ik van "VEXX". Dit is een Belgische youtuber die 
een groot voorbeeld vormde voor de creatie van de bank. 
Voor de rest heb ik mijn eigen gevoel gevolgd om tot een groot, kleurrijk en vrolijk ontwerp te komen.”

Kamiel Vanrenterghem

“Toen ik ideeën zocht keek ik naar mijn hand. 
Ik zei in mijn hoofd "Een hand kan bijna alles." 
Een hand kan schrijven, iets vangen, mensen helpen die doof zijn met 
gebarentaal. Een hand kan ook dieren aaien.
Het mooiste insect is een vlinder en als de vlinder je aanraakt dan krijg je geluk.”

Chada Ben El Hadi

Aan het woord, de docenten van de Kunstacademie Zaventem: Luc, Boyan en Tina: 
“Ondanks dat deze opdracht niet was ingepland, zijn we wel graag ingegaan op de uitnodiging van de 
buurtwerking. Aan het project deden zowel leerlingen van de lagere als van de middelbare school mee.  

De leerlingen namen graag deel aan deze opdracht en ze wilden graag hun ontwerpen in het echt zien! 
Aan de hand van schetsen en door ideeën te verzamelen, zijn we tot de ontwerpen gekomen. Iedereen 
zocht inspiratie vanuit zijn eigen ideeën. Het thema was vrij, maar met vooral veel kleur, liefde en 
positiviteit als leidraad! 
De leerlingen hebben geleerd om planmatig te werken in verschillende zichten. We zijn in de 
kunstgeschiedenis ons licht gaan opsteken. Ook leerden zij tijdens het ontwerpen over compositie, lijn en 
kleurgebruik. Hiermee hebben de kinderen geleerd zich te 'tonen' en zich te durven presenteren voor een jury buiten 
de academiemuren. Daarnaast hebben ze geleerd hun techniek aan te passen aan een ander formaat, plaats en vorm.  

 We zijn blij met het fijne resultaat. Het is mooi dat de bank dankzij een goede samenwerking afgewerkt werd met de vele 
helpers uit de buurt! Het resultaat is fraai en verrijkend voor de omgeving, want het brengt kleur in de buurt!”  



CONTACT: 
Buurthuis Mozaïek: Olmenstraat 75, 1930 Zaventem

Mark Peters: 0492 33 03 29 / mark.peters@saamo.be
Noémie Peeters: 0491 15 10 16 / noemie.peeters@saamo.be

MEER INFO: 
Facebook > Groep Buurtwerk Zaventem-Noord 

BUURTWERK ZAVENTEM-NOORD
Samen maken we de buurt

Ontmoeting Activiteiten Ondersteuning Informatie

• Een digitale vraag?
• Vrijwilliger worden? 
• Activiteiten organiseren?

Kom zeker eens langs!

ELKE  MAANDAG EN DINSDAG 
Van 8.30 - 16.00 uur 

Maandag 10.00 - 14.00 uur: Spel en ontmoeting // Dinsdag 12.00 - 14.00 uur: Samen lunchen

PERMANENTIE PARTNERS:
CAW: 1ste en 3de maandag van 14.00 - 16.00 uur   //  OCMW Zaventem: 2de en 4de maandag van 13.30 - 15.30 uur
Elk Zijn Huis: 1ste dinsdag van 13.00 - 15.00 uur   // Koffie en formulieren: 4de maandag 13.30 - 15.30 uur 
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Deze zomer gaan we opnieuw mozaïeken. 
Dit keer maken we 3 ‘poufs’. 

Doe jij ook mee? 

Kick-off met workshop

Zaterdag 18 juni
van 10.00 - 16.00 uur

Desmedtstraat 52
(gebouw van de 
oude gemeenteschool)

> Inkom via het trapje

SAMEN MOZAÏEKEN ZAVENTEM
COLOFON
Foto’s: Dimitri Vanspranghe & SAAMO Vlaams-Brabant
Redactie & vormgeving: SAAMO Vlaams-Brabant
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