Het CALICO-project, dat in in november 2018 gestart werd met
de toekenning van een ﬁnanciering van Urban Innovative Actions
(EFRO-fonds), eindigt op 31 oktober 2021. Naar aanleiding
van deze administratieve afsluiting van het Europese project,
dat samenvalt met de intrek van de bewoners en het begin van
een nieuw avontuur, organiseren wij deze slotconferentie
die terugblikt op de drie voorbije jaren van het project.

CAre and
LIving in COmmunity

CALICO, «CAre and LIving
in COmmunity», is een co-housingproject
van 34 appartementen dat een generatie en sociale mix biedt in
interactie met de buurt. De prioriteiten zijn gender,
het verwelkomen van geboorte en sterfte in het hart van
het samenleven, care en toegang tot huisvesting
in het kader van een Community Land Trust, d.w.z.
grond die in gemeenschappelijk bezit wordt beheerd.
Voor meer informatie:
www.calico.brussels

Slotconferentie
13 oktober 2021 in Brussel
Het auditorium van de Koninklijke Bibliotheek van België
ingang via Kunstberg (verplichte inschrijving)

Programma

Moderatie door Yves Van de Casteele, Brusselse huisvestingsreferent bij perspective.brussels.
De conferentie zal simultaan vertaald worden in FR / NL / EN.

• 8u30 :

Verwelkoming van de deelnemers.

• 9u00 :

Presentatie van de dag door mevrouw Arlette Verkruyssen, Directeur-generaal van Brussel Huisvesting.

• 9u05 :

Openingstoespraak door mevrouw Nawal Ben Hamou, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, belast met Huisvesting en Gelijke Kansen.

• 9u15 :

Tussenkomst van Laura Colini, Urban Innovative Actions-experte voor het CALICO-project.

• 9u20 :

Co-constructie van het CALICO-project met zijn bewoners : Presentatie van CALICO’s veldervaring
door CALICO’s projectbegeleidsters verantwoordelijk voor de «Begeleiding van de bewoners», gevolgd
door een uitwisseling met de bewoners/bewoonsters en een vraag- en antwoordsessie met het publiek.
Voorgesteld door Laura Gimenez (Angela.D), Sylvie Graﬀe (Pass-ages) en Anne-Laure Wibrin
(CLTB), bijgestaan door bewoners van het CALICO-project.

• 10u20 : 30 minuten pauze.
• 10u50 : De opgedane ervaring van het CALICO-project: een terugblik op 3 jaar van actieonderzoek.
Presentatie van het VUB-onderzoeksrapport over het CALICO-project, gevolgd door een vraag- en
antwoordsessie met het publiek.
Voorgesteld door An-Soﬁe Smetcoren en Thomas Dawance, onderzoekers van de VUB.
• 11u35 : «Welke plaats voor gender en zorg in de habitat van morgen?” : paneldiscussie geïnspireerd door
de CALICO-ervaring gevolgd door een vraag- en antwoordsessie met het publiek.
Panelgesprek met experten tussen Florence Degarve, socio-economiste, hoogleraar aan de
Open Faculteit voor Economisch en Sociaal Beleid en onderzoekster aan het Interdisciplinair
Onderzoekscentrum voor Werk, Staat en Maatschappij (CIRTES) van de UCLouvain, Pierre Lannoy,
professor aan de Faculteit wijsbegeerte en sociale wetenschappen van de ULB, en Thérèse Van
Durme, verpleegkundige en onderzoekster aan het Onderzoeksinstituut Gezondheid en Samenleving
van de UCLouvain.
• 12u20 : Afsluitwoord door mijnheer Xavier Troussard, hoofd van de eenheid Nieuw Europees Bauhaus,
Europese Commissie.
• 12u30 : Lunch.

Het CALICO project is gecoﬁnancierd door het «Urban
Innovative Actions» (UIA) initiatief van het Europese Fonds
voor Regionale Ontwikkeling.

