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Projectoproep De roots van Matongé 
 

1. Inleiding 
 
Deze projectoproep kadert in een globale context van de stedelijke heropleving van het noordelijke 
gedeelte van Elsene. De Gemeente Elsene investeert over een periode van vier jaar tot eind 2020 in 
het kader van het Duurzaam Wijkcontract Atheneum een budget van bijna 15 miljoen euro in de wijk. 
Een deel van die financiering is bedoeld voor initiatieven die gericht zijn op de ontwikkeling van het 
socioculturele potentieel van die zone. Het is dan ook in die context van stedelijke vernieuwing dat de 
projectoproep De roots van Matongé het levenslicht zag. 
 

 Als bijlage vindt u een kaart met de perimeter van het Wijkcontract 
 
De Matongé-wijk 
 
Elke Brusselaar kent de Matongé-wijk. Sterker nog, door haar uitgesproken multiculturele karakter ten 
gevolge van de goed verankerde aanwezigheid van gemeenschappen uit de landen ten zuiden van de 
Sahara en mensen en families vanuit alle uithoeken van de wereld die er leven of er regelmatig op 
bezoek gaan, is deze wijk tot ver buiten de grenzen van het gewest bekend. De energie, de 
geschiedenis en de jeugd die deze wijk te bieden heeft, worden echter helaas vaak overschaduwd 
door andere uitdagingen op het vlak van de netheid, de huisvesting en het samenleven. Daarom leek 
het interessant om de wijk extra in de kijker te plaatsen en haar sterke punten naar voren te schuiven 
door de organisatie van culturele producties Made in Matongé. Door haar rijke diversiteit biedt de wijk 
ons ook de kans om Matongé vanuit meerdere culturele oogpunten te bekijken. Het is daarom 
interessant dat op basis hiervan meerdere projecten kunnen worden uitgewerkt, die elk een eigen kijk 
bieden op de wijk. 
 
Actiemogelijkheden voor het project 
 
Een culturele productie is de uitwerking van een nieuwe inhoud, die gericht is op de uitwerking van 
een specifiek onderwerp via kunst, muziek, mode, film enz. Het onderwerp dat hier wordt naar voren 
geschoven, is de viering van de Matongé-wijk in Brussel. De projectverantwoordelijken zullen over de 
artistieke vrijheid beschikken om het specifieke te behandelen thema te kiezen, evenals hun 
favoriete uitdrukkingsmiddel (muziek, dans, fotografie, beeldhouwkunst, schilderkunst, installatie, 
digitale kunst, stadskunst, straattheater, theater, mode, film, literatuur enz.) zodra dit met de 
nagestreefde doelstellingen overeenstemt. Bovendien is een zekere complementariteit met reeds 
gefinancierde projecten wenselijk. Immers, voor de projecten Code mémoire en Matonge à Matonge 
werden respectievelijk het verhaal en de filmdocumentaire reeds ontwikkeld. Welke volgende 
expressievorm wordt voorgesteld? 
 
Deze culturele productie, die wordt gecombineerd met de andere producties die voortvloeien uit de 
projectoproep De roots van Matongé, zal helpen om de wijk op een positieve en cultureel opvallende 
manier aan de Elsenaars, de Brusselaars en de andere bezoekers te presenteren. 
 
 

2. Kandidaten voor de projectoproep 
 
Deze projectoproep is voorbehouden voor een doelgroep die geen bijzondere begeleiding nodig heeft 
voor de uitwerking, de opstelling en de uitvoering van haar project. De kandidaten moeten daarom 
rechtspersonen zijn (gestructureerde collectieven in de vorm van een vzw, zelfstandigen, SMART 
enz.) die ervaring hebben met al dan niet gesubsidieerd projectbeheer. In het bij dit dossier 
gevoegde kandidatuurformulier worden duidelijke referenties gevraagd. Personen die willen 
deelnemen aan een project in de geest van De roots van Matongé, die echter niet gewend zijn aan 
deze manier van werken, kunnen hiervoor ondersteuning vragen bij het project Connecteurs – dat ook 
gebaseerd is op het Wijkcontract Atheneum - en waarvoor een participatief budget is voorzien 
(Contact: Habitat & Rénovation vzw - Carole Pingo 0492/25.36.36 – 
c.pingo@habitatetrenovation.be).  
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3. Doelpubliek van de projecten 
 
De projecten moeten in de eerste plaats gericht zijn op de bewoners en/of de gebruikers van de wijk.  
 

4. Nagestreefde doelen 
 
Elk project streeft ernaar om een culturele productie te creëren die ten doel heeft om de identiteit 
van de Matongé-wijk op te waarderen. Die creatie moet - ongeacht haar vorm - een participatieve 
dynamiek op gang brengen. Zowel het creatieve proces als het resultaat ervan is belangrijk bij de 
evaluatie van de kandidatuur. Beide aspecten moeten minstens aan één van de hierna opgesomde 
doelstellingen beantwoorden: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. Evaluatie- en selectiecriteria van de projecten 
	
De aanvraagdossiers zullen worden geëvalueerd op basis van 4 hoofdcriteria, die zelf rechtstreeks in 
verband staan met de doelstellingen die in de rubriek hierboven gedetailleerd worden beschreven.  
	
Criterium  Beschrijving 

"Artistieke kwaliteit"  Een kwalitatief hoogstaand cultureel project voorstellen dat aansluit bij 
de geest van de oproep De  roots van Matongé en  reeds gefinancierde 
projecten aanvult. 

"Burgerparticipatie"  Gevarieerde doelgroepen die elkaar in normale omstandigheden niet zo 
vaak ontmoeten (bewoners, gebruikers,  jongeren, senioren enz.) zowel 
aan het proces als aan de resultaten van het werk doen deelnemen  

"Methodologische kwaliteit"  Een  afgewerkt,  gestructureerd  en  autonoom  project  voorstellen met 
haalbare middelen  ten opzichte van de  resultaten die moeten worden 
behaald  en  dat  in  staat  is  om  een  dialoog  te  voeren met  de  andere 
projecten die uit De roots van Matongé voortvloeien 

"Uitstraling"  Een  project  voorstellen  met  een  aanzienlijk  collectief  draagvlak  en 
waarvan de zichtbaarheid verder reikt dan de Matongé‐wijk 

 
Er bestaan ook bijkomende meerwaarden, die hieronder worden opgesomd en die verband houden 
met de algemene context van het Duurzaam Wijkcontract Atheneum. Het zou goed zijn als de 
projecten die uit De roots van Matongé voortvloeien, helpen om de uitdagingen van de wijk in zijn 
geheel met succes aan te gaan. 
 
Aangezien die meerwaarden niet van substantieel belang zijn voor het welslagen van het project, zijn 
ze niet in de lijst van de evaluatiecriteria opgenomen. Een project dat echter niet alleen aan de 
vastgelegde doelstellingen beantwoordt, maar ook aan de contextuele uitdagingen van de 
Atheneumwijk, zal de voorkeur krijgen wanneer meerdere kandidaten hetzelfde evaluatieresultaat 
krijgen. 
 
Meerwaarde 1: De identiteit van de wijk uitwerken, en dan meer bepaald via duurzame stedelijke 
markers in de openbare ruimte (kunstwerk, signalisatie, etc.). Dit type interventie is alleen mogelijk na 
een dialoog met de gewestelijke en gemeentelijke overheidsdiensten die bevoegd zijn voor 
stedenbouw. 
 

Nagestreefde doelstelling voor uw project 

De unieke geschiedenis en identiteit van de wijk in de spotlights plaatsen 

De aanwezige culturele diversiteit op een positieve manier onder de aandacht brengen 

Komaf maken met de vooroordelen rond deze wijk 

Alle doelgroepen verenigen rond het creatieve proces van het werk  

De doelgroepen die in de wijk aanwezig zijn, mengen en hun contacten bevorderen 

De wijk naar de buitenwereld openzetten: Brusselaars en bezoekers uitnodigen om de 
wijk te ontdekken 
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Meerwaarde 2: Op een aanzienlijke manier bijdragen tot de economische, sociale, culturele of 
toeristische vernieuwing van de wijk - en dit ruimer dan de hoofdactie van het project. 
 

6. Planning en algemene financiële aspecten 
 
Voor het volledige project De roots van Matongé is twee jaar voorzien, van 2019 tot 2020. De totale 
enveloppe van € 60.000 zal over verschillende projecten worden verdeeld. Enerzijds vier culturele 
productieprojecten met een duur van telkens 6 maanden. En anderzijds een 
documentatieopdracht die zal dienen om een externe blik te bieden op de 4 culturele producties en 
dat zich over de twee volledige jaren zal uitstrekken. Die 5 realisaties, waarvan de resultaten zullen 
moeten worden gecombineerd en gemengd, vormen de volledige actie De roots van Matongé. 
 
Project  Bedrag van de 

financiering 
Uitvoeringsperiode  Indiening van de 

kandidaturen 

Project Code mémoire  € 10.000  Januari tot juni 2019  8 oktober 2018 

Project Matonge à Matonge  € 10.000  Juli tot december 2019  8 oktober 2018 

Project nr. 3  € 10.000  Januari tot juni 2020  4 november 2019 

Project nr. 4  € 10.000  Juli tot december 2020  4 november 2019 

Documentatieproject  € 20.000  Januari 2019 tot december 2020  8 oktober 2018 

 

Dit dossier betreft alleen de projecten nr. 3 en nr. 4, d.w.z. de projecten die respectievelijk in januari 
2020 en juli 2020 zullen worden opgestart. We vragen u om in uw kandidatuur duidelijk te vermelden 
voor welke perioden u een project indient. 
 
Als u bijvoorbeeld niet beschikbaar bent in de tweede helft van het jaar, moet u aanduiden dat u alleen 
voor nr. 3 een project indient. Als u daarentegen bereid bent om het project op gelijk welk moment van 
het jaar uit te voeren, duidt u 'nr. 3' en 'nr. 4' aan. Uw project zal dan twee keer worden geëvalueerd: 
bij de analyse van de kandidaturen voor nr. 3 en opnieuw bij de analyse van de kandidaturen voor nr. 
4. Geen enkel project zal echter meer dan één keer kunnen worden gefinancierd in het project De 
roots van Matongé. 
 

 U vindt een Samenvatting van de reeds gefinancierde projecten als bijlage. 
 U vindt de planning van de projecten als bijlage. 

	
7. Ter beschikking gestelde middelen 

 
U krijgt een vaste periode van 6 maanden de tijd om uw culturele project uit te voeren - tijdens die 
periode krijgt u de volgende middelen ter beschikking: 

- een gesloten enveloppe van € 10.000; 
- een documentatieopvolging van uw project (opdracht die door een derde wordt uitgevoerd – 

zie bijlage); 
- toegang tot een lokaal waar u uw project zult kunnen uitwerken. 

 
Projectdocumentatie: Een projectverantwoordelijke 'documentatie' zal de opdracht krijgen om een 
duurzaam getuigenis samen te stellen van de 4 winnende culturele projecten. Hij zal dan ook een 
belangrijke rol spelen voor de ontwikkeling van de cultuur in de wijk, want zijn werk zal het geheugen 
en de rode draad vormen van de realisaties van het project De roots van Matongé. Uw culturele 
project zal zich moeten openstellen voor deze documentatie, die parallel met uw activiteiten wordt 
uitgevoerd. De projectverantwoordelijke 'documentatie' zal over een periode van 2 jaar alle culturele 
projecten in hun uitvoering begeleiden. 
 
Lokaal: De Gemeente stelt een plaats ter beschikking van de projectverantwoordelijken van De roots 
van Matongé. Omdat de projectverantwoordelijke 'documentatie' de beheerder en de 
verantwoordelijke van die plaats is, zullen uw projectmedewerkers met hem afspraken moeten maken 
over de modaliteiten van het gebruik van het lokaal. Het lokaal zal dienstdoen als residentieplaats, 
etalage, tentoonstellingsruimte, ontwikkelingsruimte en ontmoetingsplaats met vertegenwoordigers 
van de wijk.  
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Het is ook daar dat de contacten zullen verlopen met de andere partijen die bij het project De roots 
van Matongé zullen betrokken zijn. Van elk project wordt immers verwacht dat het met de andere 
overlegt. Het lokaal dient om die uitwisseling van informatie zo vlot mogelijk te laten verlopen. 
Bijvoorbeeld: 

‐ de projecten nr. 1 en nr. 2 organiseren een gezamenlijk evenement om de fakkel op het einde 
van project nr. 1 door te geven; 

‐ project nr. 3 neemt de artistieke elementen over die bij de uitvoering van project nr. 1 werden 
uitgewerkt; 

‐ de doelgroepen van project nr. 3 worden opnieuw gemobiliseerd voor project nr. 4 dankzij een 
gegroepeerde communicatie 

‐ enz. 
 

8. Auteursrechten 
 
De auteursrechten voor het werk dat wordt uitgevoerd in het kader van deze projectoproep, worden 
zonder beperkingen aan de Gemeente Elsene afgestaan naarmate het project vordert. Dit betreft een 
definitieve afstand van rechten met betrekking tot de exploitatiewijzen. De Gemeente Elsene kan dan 
ook alles wat met deze projectoproep verband houdt, vrij en zonder betaling van welke rechten dan 
ook exploiteren, reproduceren en verspreiden. 
 
De projectverantwoordelijke zal in geen geval aanspraak kunnen maken op een bijzondere 
vergoeding of een schadevergoeding van welke aard dan ook wegens het gebruik van het copyright, 
royalty's, licenties, brevetten enz. voor de uitvoering van deze opdracht. Hij wordt verondersteld bij de 
opstelling van zijn kandidatuur rekening te hebben gehouden met de lasten die uit dit gebruik 
voortvloeien.  
 
Voor alle duidelijkheid wordt hier gesteld dat de gemeente Elsene in geen geval kan worden verplicht 
om wat dan ook te betalen aan een derde die houder is van een brevet, licenties enz. die worden 
gebruikt voor de uitvoering van het project. De projectverantwoordelijke draagt immers als enige de 
lasten van zijn uitvoeringsprocedés. 
 
De Gemeente behoudt zich het recht voor om alle documenten te gebruiken die in het kader van dit 
project werden opgesteld en om foto's van het werk te maken naarmate het vordert. 
 
	

9. Uitsluitingscriteria 
 

- Elke handeling die niet aan de geldende gemeentelijke voorschriften en wetten zou 
beantwoorden; 

- Elk project dat geen interactie met de wijk voorstelt; 
- Elk project waarvoor investeringen moeten worden gerealiseerd buiten de perimeter van het 

duurzaam wijkcontract (zie perimeter); 
- Elke projectverantwoordelijke die eerder al een financiering heeft ontvangen in het kader van 

het project De roots van Matongé; 
- Elk project waarin discriminerende, racistische of xenofobe acties of uitlatingen voorkomen; 
- Als het aanvraagdossier niet compleet is.  

 
	

10. Administratieve procedures 
 

- Het ingevulde aanvraagdossier moet per mail worden verstuurd naar: 
brendan.culley@ixelles.brussels en in twee exemplaren per post naar het 
Gemeentesecretariaat, Elsensesteenweg 168 te 1050 Brussel, ten laatste op 4 november 
2019 vóór 15.00 u. Op de enveloppe staat 'Dienst Stadsvernieuwing - Duurzaam Wijkcontract 
Atheneum. Projectoproep De roots van Matongé' vermeld. Het dossier omvat: 

o Gedateerd en door een gemachtigde natuurlijke persoon ondertekend 
kandidatuurformulier; 

o Balans, jaarrekening en statuten van de structuur die het dossier indient; 
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o Referenties van de projectverantwoordelijke en eventuele partners die bij het project 
worden betrokken  

- De dienst Stadsvernieuwing – Wijkcontracten onderzoekt de conformiteit van de dossiers en 
maakt de analyse die voor advies wordt voorgelegd aan de Wijkcommissie. Die behoudt zich 
het recht voor een vergadering te beleggen met de projectdragers op donderdag 14 
november 2019 om 19 u zodat zij de elementen uit hun kandidaatstellingsdossier kunnen 
toelichten.  

- Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de selectie van de projecten goed; 
- Elke toekenning van een subsidie maakt het voorwerp uit van een conventie tussen de 

Gemeente en de begunstigde; 
- Alle projectverantwoordelijken moeten binnen de maand na de sluiting van hun project een 

activiteitenverslag en een financieel verslag bezorgen; 
- De projectverantwoordelijken verbinden zich ertoe om hun project volgens de vervulde opties 

te realiseren; 
- Na selectie kan het project rekenen op de steun van de Gemeente in het kader van de 

uitvoering en wordt men in contact gebracht met de partners van het Wijkcontract. 
 

11. Niet-uitvoering van het project 
 
Bij een volledige of gedeeltelijke niet-uitvoering van het project worden de niet uitgegeven bedragen 
door de Gemeente en het Gewest teruggeëist.  
 
 

12. Praktische inlichtingen 
 
De Dienst Stadsvernieuwing - Duurzame Wijkcontracten staat tot uw beschikking voor alle 
aanvullende inlichtingen: 
Brendan CULLEY 
brendan.culley@elsene.brussels 
02/643 59 83 
www.elsene.be  
 

⚠ 
Gelieve de datum van de vergadering van de Wijkcommissie Atheneum te noteren, d.i. donderdag 14 
november 2019 om 19 u. De projectdragers die een volledige en aanvaardbare kandidatuur hebben 
ingediend, worden verzocht hun project op deze vergadering voor te stellen. De exacte plaats wordt 
hun meegedeeld na een eerste analyse van hun kandidatuur.  
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen  

- Perimeter van het Duurzaam wijkcontract 
- Voorlopige planning van de projecten 
- Plan en foto's van het lokaal van De roots van Matongé 
- Samenvatting van de reeds gefinancierde projecten in het kader van De roots van Matongé 
- Aanvraagdossier 
- Gemeentelijk reglement van 16/10/2014 betreffende subsidies  
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Perimeter van het Duurzaam wijkcontract Atheneum 
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Planning 
 

Datum    
1 project	

 'documentatie'    
4 projecten 	

culturele productie 

september 2018                      

oktober 2018    
Indienen van de 
kandidaturen    

Indienen van de 
kandidaturen 

Indienen van de 
kandidaturen       

november 2018                      

december 2018     Selectie van een winnaar     Selectie van een winnaar  Selectie van een winnaar       

januari 2019    

Uitvoering 
documentatieproject 

  

Uitvoering oproep nr. 1 

        

februari 2019                

maart 2019                

april 2019                

mei 2019                

juni 2019                

juli 2019          

Uitvoering oproep nr. 2 

     

augustus 2019                

september 2019                

oktober 2019    
  

  
Indienen van de 
kandidaturen 

Indienen van de 
kandidaturen 

november 2019                

december 2019           Selectie van een winnaar  Selectie van een winnaar 

januari 2020             

Uitvoering oproep nr. 3 

  

februari 2020                

maart 2020                

april 2020                

mei 2020                

juni 2020                

juli 2020                

Uitvoering oproep nr. 4 

augustus 2020                

september 2020                

oktober 2020                

november 2020                

december 2020                
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Lokaal van De roots van Matongé (Troonstraat 95) 
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Lokaal van De roots van Matongé (Troonstraat 95) 
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Samenvatting van de reeds gefinancierde projecten 
in het kader van “Roots van Matongé” 

	
	

1. Code mémoire (cultureel project 1) 
 
Wat?  
“Code Mémoire” is een artistiek project ter bevordering van de bemiddeling tussen het publiek, het 
immaterieel erfgoed en het grondgebied waar het project zich bevindt. Het draagt zo bij tot de 
integratie van cultuur in het dagelijkse wijkleven. Met een applicatie (Android/Apple) kun je de QR-
codes, die op verschillende plaatsen in de Matongéwijk zijn aangebracht, geolokaliseren en scannen. 
Je kunt zo vrijelijk luisteren naar zeven verhalen. Deze verhalen, die realiteit en fictie combineren, zijn 
het resultaat van verschillende interviews met inwoners van Matongé. Kies je eigen route. Geniet al 
slenterend van deze auditieve wandeling.  
 
Wanneer? 
Van januari tot juni 2019, het initiatief wordt verlengd tot eind september 2019. 
 
Wie? 
Productions Associées vzw via SMART-activiteit van Helder Wasterlain 
 
Contactpersoon:  
Helder WASTERLAIN 
hello at codememoire.app 
0477 37 44 83 
www.codememoire.app 
 
 

2. Matonge à Matonge (cultureel project 2) 
 
Wat? 
Filmproject waarin videogesprekken worden gevoerd en uitgewisseld tussen Matongé te Elsene en 
Matonge te Kinshasa. Die gesprekken worden geproduceerd door Belgische en Congolese cineasten. 
We volgen inwoners tijdens hun dagelijkse activiteiten en horen een voice-off vertellen over het 
wijkleven en hun band met België en de DR Congo.  
 
Wanneer? 
Van juli tot december 2019 
 
Wie? 
De Imagerie vzw 
 
Contactpersoon: 
Rob JACOBS 
jacobsrobbb at gmail.com 
0478 73 04 69 
www.deimagerie.be 
 
 

3. Vue sur Racines de Matonge (documentatie project) 
	
Wat? 
Follow-updocumentaire over de projecten "Roots van Matongé" (en andere interessante projecten in 
de wijk) en het beheer van het lokaal in de Troonstraat 95 te 1050 Elsene 
 
Wanneer? 
Janvier 2019 à décembre 2020 
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Wie? 
Productions Associées vzw via SMART-activiteit van Naomi Mabita 
	
Contactpersoon: 
Naomi Mabita 
matongexl at pm.me 
0487 88 66 63 
www.racinesdematonge.be 
	


