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Voor meer informatie of contact :

CALICO, «CAre and LIving in COmmunity», is een co-housingproject dat een
generationele en sociale mix biedt in interactie met de wijk.

CALICO is ook een dynamisch en geëngageerd partnership:
•

Brussel Huisvesting (het Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
is de Stedelijke Autoriteit en is medecoördinator van het project
CALICO.

•

De Community Land Trust van Brussel, die sinds 2012 actief is in de productie van niet speculatieve en betaalbare woningen voor gezinnen
met een bescheiden inkomen, beheert een woongroep evenals het

1 november 2018
start van het project

vastgoedproces.

1 november 2021
einde van het project

Decembre 2020
einde van de bouw

•
April 2019
start van de bouw

Pass-ages beheert een geboorte- en strefhuis in het hart van een van
de drie woongroepen.

Maart - april 2021
intrek van de bewoners

•

Angela. D beheert een van de drie woongroepen en zorgt ervoor dat
iedereen zich het genderaspect eigen maakt.

•

Eva bxl is actief in de zorg in Brussel en organiseert de integratie van
zorgpraktijken in CALICO.

•

34 woningen verdeeld over drie woongroepen, beheerd
door de partners CLTB, Pass-ages en Angela. D

Integratie van de zorg in het wonen dankzij uitwisselingen tussen vrijwilligers en professionele zorgverleners.

Een gedeeld streven om het samenleven te bevorderen
in een gebouw op een grond die beheerd wordt als een
gemeenschappelijk goed.

Een plaats waar lokale initiatieven welkom zijn, die
het gebouw laat één worden met de wijk en ruimte
schept voor wisselwerking met de buurt.

Een geboorte- en sterfhuis, waar personen die dat wensen
kunnen bevallen of sterven in een familiale omgeving,
omringd door naasten.

Een gemeenschappelijke tuin

Een project dat in zijn geheel rekening houdt met het
gender-aspect.

Intergenerationeel en sociaal gemengd wonen

De VUB staat in voor de studie van het project en zijn impact op de
bewoners en omwonenden, alsook voor de studie naar
de herhaalbaarheid van het project.

•

Als expertisecentrum en initiatiefnemer van de ontwikkelingsstrategie voor het Brussels grondgebied stelt perspective.
brussels zijn expertise ter beschikking van het CALICO-project via de
Referent Huisvesting.

•

De gemeente Vorst begeleidt CALICO bij zijn vestiging in de wijk.

•

Het OCMW van Vorst beheert de transitappartementen van CALICO.

•

Het sociale verhuurkantoor Logement Pour Tous zorgt voor het
beheer van de CALICO-appartementen die verhuurd worden tegen
SVK-tarieven.

