
VERNIEUWING NODIG
Dit speelpleintje ligt mooi aan de rotonde aan

de Merlijnweg. Het is aantrekkelijk voor

kinderen tussen 4 en 12 jaar. Aan de

linkerkant stonden vroeger mini-speeltuigen

en een glijbaan, rechts bevonden zich 4

schommels.

In de vakantieperiodes en op

woensdagnamiddagen was het er behoorlijk

druk. Na jarenlang gebruik was het tijd voor

vernieuwing. De oude speeltoestellen waren

versleten. Nu oogt het speelpleintje opnieuw

fris en aantrekkelijk.

MINDER OVERLAST
Het is niet evident om iedereen enthousiast te

maken met een speelpleintje voor zijn of

haar voordeur. Het gemeentebestuur heeft

hiermee rekening gehouden bij de keuze van

de nieuwe speeltuigen door ondermeer de

schommels te vervangen door een minder

hinderlijk klimparcours.

Resultaat: minder gevaarlijk voor de kinderen

en minder geluidsoverlast voor de

omwonenden.

HET SPEELPLEINTJE OP DE MERLIJNWEG

In Meise is er een ruime keuze aan speelterreinen en sportcentra.
Ze zijn eigendom van de gemeente, die eveneens zorgt voor het
onderhoud, de aanpassingen en vernieuwingen.

SPEELTERREINEN IN DE OPPEMSE WIJK
In de Providentia-wijk in Oppem beschikt men nu over 2 locaties:

- een kinderspeelpleintje aan de Merlijnweg
- en een speelweide aan het einde van de Halewijnweg.
In de periode van de jaren ’90 werd een kleine skateramp geplaatst
tussen 2 garageblokken aan de eerste bocht van de Gudrunlaan.
Deze skateramp werd uiteindelijk afgebroken wegens te veel hinder
aan de garages en een te groot risico op ongevallen.

SPEL EN SPORT IN MEISE-OPPEM
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WARDA

EERSTE BEWONERS VAN DE WIJK
De ouders van Warda waren bij de eerste
bewoners van de wijk in 1979.
Zij zijn van Marokkaanse origine maar kwamen in
de jaren ’60 uit Algerije naar België.
Mama als kind (haar vader werkte reeds in België),
papa als tiener (hij kwam hier bij zijn broers wonen
die al in ons land verbleven). Zij studeerden
verder in België.
Zij werd na hun huwelijk huisvrouw, ging na een
korte periode als arbeider aan de slag bij de
vakbond. Zij werd er hoofd van de
migrantenwerking. Hij is nu gepensioneerd.
Het jonge paar woonde korte tijd in Brussel en
kreeg dan een appartement van Providentia
toegewezen in Groot-Bijgaarden (Dilbeek). Zij
vernamen dat er nieuwe woningen gebouwd
werden in Meise-Oppem. Op dat moment telde het
gezin 2 kinderen. Zij stelden zich kandidaat en
kregen hier een woning ter beschikking.

GELUKKIGE JEUGD
Het gezin kreeg 5 kinderen die hier in de wijk een
zeer gelukkige jeugd beleefden en allen
Nederlandstalig onderwijs volgden.
Ondertussen wonen alleen Warda en haar jongste
broer nog thuis bij de ouders. Hoewel de andere
broer en haar 2 zussen nog heel vaak in de wijk te
vinden zijn. Immers ook het neefje en de nichtjes
van Warda vinden het bij hun oma en opa in de

wijk heel plezant. Zij zijn vertrouwde gezichten in
de buurt.
Warda getuigt dat zij na bijna 40 jaar nog steeds
zeer tevreden bewoners zijn.

CENTRALE LIGGING
Vooral de centrale ligging, het groene karakter en
het grote aanbod aan culturele activiteiten in
Meise worden zeer gewaardeerd. Openbaar
vervoer is tijdens de week zeker voldoende
beschikbaar, in het weekend en ’s avonds is het
aanbod minder. De verstandhouding met de buren
is prima.

BEMIDDELEN
Warda wil zich in de toekomst graag engageren
om te bemiddelen tussen de eerste en de nieuwe
bewoners van de wijk. Zij benadrukt het belang
van ruimtes aangepast voor de noden van
spelende kinderen.

EEN LEEFBARE WIJK
Hieraan wil Warda heel graag meewerken
zodat het “samenleven” in onze wijk
voor iedereen leefbaar zou blijven,
en mét respect voor iedere cultuur
en nationaliteit.

"Ik wil graag
meewerken

aan een leefbare
wijk met

respect voor
iedereen."

"Wij voelen
ons goed in
de wijk en

hebben
vlotte

contacten
met onze
buren."

VERTREK UIT POLEN
In 2007 verliet Anna samen met haar
echtgenoot Polen.
Zij kwamen uit de stad Gdansk, in het
noorden van Polen aan de Baltische zee.
Gdansk, de stad die een gezicht gaf aan het
woord solidariteit.

Zij kwamen eerst terecht in Brussel aan het
Madouplein, in een appartement op de 3de
verdieping. Dit was zeker niet de ideale
plaats voor twee jonge mensen met een
kinderwens.

OP ZOEK NAAR EEN VASTE PLEK
Zij keken uit naar een vaste plek, dichtbij

Brussel, maar toch bij voorkeur in een

groene omgeving. Zo zijn zij in het jaar

2009 in Meise terecht gekomen, in de

Providentia-wijk in Oppem.
De kinderwens is intussen vervuld.

Ze hebben twee schattige kinderen die
kunnen opgroeien in een groene en
gezonde omgeving.

Het is niet gemakkelijk om werk te
combineren met de zorg voor 2 kleine
kinderen. Maar zij doen het met veel inzet
en zin voor praktische organisatie.
Wat speciaal opvalt, is de taalkennis van
Anna. Haar moedertaal is natuurlijk Pools,
maar zij spreekt ook zeer vlot Duits en
Nederlands en studeert nu ook de Franse
taal.

THUIS IN OPPEM
Het gezin voelt zich goed in onze wijk en
heeft vlotte contacten met de rechtstreekse
buren.
Een mooi voorbeeld van spontane inzet
voor een gezellige en solidaire
samenleving.

ANNA

De bijdragen in deze huurderskrant worden gemaakt
door leden van de Belangengroep Oppemse wijk.
Het ledenblad van deze Belangengroep kreeg de

naam "SOLIDAIR". Hoe toepasselijk kan het dan zijn,
dat het eerste gesprek dat wij voerden, uitgerekend
met Anna gebeurde.

INWONERS UIT ONZE WIJK MEISE-OPPEM AAN HET WOORD

LOKETBEZOEK PROVIDENTIA (kandidaat-huurders en huurders): maandag, woensdag en vrijdag van 8u-11u30






