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project te zetten”, vertelt Mariëlle De
Bolle van Sant’Egidio. “Net in die peri-
ode kregen we een mooie schenking
uit een erfenis. Daarmee hebben we
de restauratie kunnen betalen.”

Er werden in totaal 21 containers
puin afgevoerd, de elektriciteit werd
vernieuwd en alles werd brandveilig
gemaakt. Kostenplaatje: 300.000 eu-
ro. “Er hangen nu bijvoorbeeld ook
brandwerende gordijnen en coulissen
en de akoestiek is er ook op vooruit ge-
gaan”, zegt Mariëlle De Bolle. De vloer
is opgeschuurd en de muren en raam-
kozijnen kregen een laag witte verf.
Als ze in haar kantoor aan de straat-
kant aan het werk is, kloppen er gere-
geld nieuwsgierige buurtbewoners op
het raam om te vragen wat er zal ge-
beuren met Zaal Bart. “De zaal is wat
De Roma voor Borgerhout is, maar
dan in het klein. Iedereen kent het.”

Juist omwille van de sociale functie
vond Sant’Egidio het belangrijk dat de
ontmoetingsruimten en theaterzaal

konden blijven. “Wij zijn geen uitbater
van zalen. Bestrijden van armoede is
onze corebusiness, maar in de stad
zijn plekken waar mensen kunnen sa-
menkomen heel belangrijk. Op lange
termijn heeft dat ook impact op het
welzijn van mensen”, zegt voorzitter
Hilde Kieboom. “De meeste mensen
kennen ons van daklozenrestaurant
Kamiano of van de projecten in de
Kammenstraat, maar we vinden het
ook heel belangrijk om in de districten
actief te zijn.”

Koffiemomenten
In de zomer was er al een zomer-

school, er worden in samenwerking
met stad en district koffiemomenten
voor nieuwkomers georganiseerd
(‘koffie en formulieren’), gesprekken
tussen nieuwkomers en autochtone
bewoners (‘oefenkansen’) en er zijn
creatieve ateliers voor mensen met
een beperking. Met het project “Hallo
Merksem” worden eenzame ouderen

opgebeld. De zalen blijven ook te huur
voor vergaderingen of optredens.
“Sommige verenigingen van vroeger
hebben ons al gevonden. De rest zul-
len we ook nog benaderen. Het zou
fijn zijn als ze hier weer een plek kun-
nen krijgen.” 

De nieuwe naam voor de zaal wordt
‘Tutti’. Zonder dat hij het besefte was
het paus Franciscus die de naam be-
dacht omdat hij bij een viering van 50
jaar Sant’Egidio in Rome benadrukte
dat de gemeenschap ‘tutti’ om zich
heen verzamelt. “We willen er inder-
daad voor iedereen zijn: nieuwko-
mers, ouderen, gezinnen, kinderen,
mensen met een beperking. We willen
er hier in Merksem ook samen met
buurtbewoners voor zorgen dat alles
goed draait”, zegt Mariëlle. “Een fees-
telijke opening is er pas in april, maar
vanaf oktober kunnen we al volledig
opstarten.” 

MAAIKE FLOOR

Terug naar school, ook voor 
anderstalige nieuwkomers

Het was dinsdag een eerste schooldag om in de geschie-
denisboeken te schrijven, en dat gold ook voor het Stedelijk Lyceum 
Oude Bareel, een OKAN-school in Merksem. In zo’n OKAN-school leren 
anderstalige nieuwkomers Nederlands. Vorig jaar waren dat er 68, nu 
zitten ze in Merksem aan 91 leerlingen. “Er zijn dit jaar meer terugko-
mers”, zegt coördinator Katrien Vermeire. “Ofwel leerlingen die nog 
niet zijn doorgestroomd. Dat heeft met corona te maken, andere facto-
ren spelen ook mee. Leerlingen zonder computer konden we moeilijker 
bereiken met afstandsonderwijs en zij liepen een taalachterstand op. 
Andere leerlingen, bijvoorbeeld leerlingen uit een leefgroep waar be-
geleiders konden helpen, hebben dan weer heel veel vooruitgang ge-
boekt. Wij kijken er in ieder geval naar uit om al onze leerlingen te be-
geleiden.” (rvr)

MERKSEM 

Nieuws of tips uit uw gemeente of regio? Bel 03-210 05 18 of mail stadskrant@gazetvanantwerpen.be
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MERKSEM 

Schimmel op de muren, uitpuilende
elektriciteitsdraden en loskomende
plafonds. De staat van Zaal Bart in
Merksem was erbarmelijk. Het con-
flict over wie de kosten van de herstel-
lingen moest betalen, zorgde ervoor
dat de vorige uitbater opstapte. 

“Wij huurden al langer ruimtes in het
gebouw van de kerkfabriek. Toen we
hoorden over de donkere wolken die
zich samenpakten boven de zaal, waar
ook veel verenigingen uit Merksem
een beroep op deden, hebben we be-
sloten om onze schouders onder dit

Nieuwe uitbater Sant’Egidio rondt mooie renovatie af en creëert plek om samen te komen

In april vorig jaar zag het er slecht uit 
voor Zaal Bart, in hartje Merksem. De 
vorige uitbater was opgestapt na een 
aanslepend conflict met de 
kerkfabriek over de slechte staat van 
het gebouw en voor 
projectontwikkelaars leek het een 
interessante site. Maar Sant’Egidio 
sloot een erfpachtovereenkomst en 
gaat de zaal nu uitbaten. 
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… en de nieuwe zaal 
binnenin.  

BEZOEK ONS MODELAPPARTEMENT 
TIJDENS HET VERKOOPSWEEKEND

22 & 23 juni 2019
Vrij inlopen tussen 10u en 17u | Locatie: op de Bergerheide-site

Meer info op www.bergerheide.be

Plan uw persoonlijk gesprek om het project te ontdekken. 
Maak uw afspraak via +32 (0) 479 100 200 of 
mail naar verkoop@edwardshof.be.
Meer info over het project op: www.edwardshof.be
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Zaal Bart begint 
aan tweede 
leven 
als ‘Tutti’

Het vertrouwde gebouw 
van de buitenkant... FOTO 
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