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DOEL VAN DE VERENIGING
Het speciale statuut van Brussel als hoofdstad, als regio en als multiculturele samenleving noopt tot
een open en niet-discriminerende houding die bruggen slaat tussen gemeenschappen en generaties.
Kortom, tussen mensen met uiteenlopende culturele en sociale achtergronden. In deze context brengt
Recyclart mensen met elkaar in contact, zowel via het stimuleren van creatie en het presenteren van
artistiek werk als via de organisatie van opleiding en werkervaring en het begeleiden naar werk.
Tot op vandaag de dag is de centrale doelstelling onveranderd gebleven: de ombouw van de site van
het station Brussel-Kapellekerk en omgeving tot een nieuwe levendige plek waar verschillende
culturen op een aangename wijze kunnen samenleven. De vernieuwing en herinrichting van de
stationslokalen en de heraanleg van de openbare ruimte is reeds gerealiseerd, maar de ontwikkeling
van culturele en socio-economische activiteiten die uitgaan van de mogelijkheden en de talenten van
de Brusselaars blijft een dagelijkse uitdaging.
Vzw Recyclart bestaat uit 3 departementen: een kunstencentrum (KC), een bar-resto en een
opleidingscentrum (FABRIK). Dit laatste is een sociaal-economisch initiatief (in het kader van het
"Doorstroomprogramma" van het Brussels Hoofdstedelijk gewest, erkend als PIOW), dat opleiding en
tewerkstelling biedt aan langdurig laaggeschoolde werkzoekenden in 4 domeinen: horeca (met een
café-restaurant) en 3 technische ploegen ("schrijnwerkerij", "metaalconstructie" en "voorraad- en
infrastructuurbeheer"). Het doel is een professionele inschakeling.
Een Plaatselijk Initiatief voor de Ontwikkeling van Werkgelegenheid (PIOW), als dewelke Recyclart is
erkend, geeft mensen een opleiding en werkervaring met een contract van maximum twee jaar. Het
doel van de aanwerving is hen op te leiden in een specifiek vak en hen - eenmaal gevormd- klaar te
stomen voor en te begeleiden naar de arbeidsmarkt.

AARD VAN HET PROJECT
Voor de technische ploegen (FABRIK) wil de vzw Recyclart beroep doen op het United Fund for
Belgium voor een zeer noodzakelijke investering: de aankoop van een nieuwe bestelwagen
Het is uiterst noodzakelijk de kwaliteit van professionele beroepsinschakeling-projecten te bewaken en
goed te verzorgen. Een sociaal-economische project zoals Recyclart moet optimale omstandigheden
voorzien voor de ontwikkeling van de aangeboden beroepsopleidingen. Niet alleen de technische
ontwikkeling is belangrijk, ook aandacht voor de persoonlijke groei (beroepsattitudes,
communicatievaardigheden, ...), gezondheid en hygiëne is onmisbaar.
De injectie van deze investering zal de kwaliteit van de opleiding en de werkervaring verhogen. Het
voertuig zal ingezet worden voor het vervoer van materiaal, gereedschap en de medewerkers zelf naar
en van externe werven.
Na de opleiding vertrekken alle medewerkers ook met een rijbewijs B op zak èn de rij-ervaring met een
grote bestelwagen - wat een belangrijke troef is tijdens de zoektocht naar werk.

