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AS

Kinderkolonie opnieuw opgebouwd

Vzw Arbeidskansen neemt deze
maand intrek in bekend gebouw
Anderhalf jaar nadat de bulldozers de beroemde Kinderkolonie van As
tegen de vlakte duwden, staat het bekende witte gebouw weer recht. Op
18 mei wordt de Kolonie ofﬁcieel in gebruik genomen door Arbeidskansen vzw, die er niet alleen haar administratie centraliseert, maar er ook
opleidingen geeft aan mensen in kwetsbare arbeidssituaties.
Timmie VAN DIEPEN

De afbraak van het bekende witte
hoofdgebouw van de kolonie van
As maakte heel wat los in het dorp,
maar nu het gebouw er opnieuw
staat - en er op enkele details net zo
uitziet als een eeuw geleden - wordt
unaniem lovend gereageerd, zo
zegt architect Steven Kessels van
Architectuur depot. “Een man die
hier tien jaar lang heeft gewoond,
vertelde mij dat hij op een paar
details na het verschil niet ziet.”
Het gebouw werd eind 2013 door
bulldozers tegen de vlakte geduwd,
nadat was gebleken dat een renovatie onhaalbaar was. Vooral de
funderingen, die rechtstreeks op de
mulle bosgrond steunden, waren te
onveilig. Het gebouw dateerde dan
ook al van 1917, toen het in snel-

tempo werd opgetrokken als officiersmess voor het Duitse militair
vliegveld in As. Sinds 1928 werd
het gebruikt als kinderopvangcentrum: de Kolonie De Beeckman,
waar het gebouw nog altijd zijn
naam aan dankt.

De Kinderkolonie in As ziet er op
enkele details na weer uit zoals een
eeuw geleden. FOTO RAYMOND LEMMENS

Loopbaanbegeleiding
Nadat de gemeente As het aftakelende pand in 2009 kocht, was het
Arbeidskansen vzw (een onderdeel
van Ter Engelen) dat de kans greep
om de kinderkolonie om te vormen
tot een hedendaags gebouw. “We
hadden 2,7 miljoen euro voorzien,
en we zijn vijf procent onder dat
budget gebleven”, zegt Alice Beliën
van Arbeidskansen vzw. “Op 18
mei wordt het gebouw officieel in
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gebruik genomen en vanaf 1 juni
zullen de eerste mensen van het
project arbeidszorg naar hier komen. In totaal zullen hier elke dag
zo’n 100 à 120 mensen bezig zijn.
We centraliseren hier niet alleen
onze administratie - wat veel makkelijker zal zijn dan vandaag - maar
organiseren hier ook licht werk
voor mensen die niet meer in het
normale arbeidscircuit terechtkunnen (arbeidszorg). Tegelijk worden
hier ook cursussen en opleidingen
voor loopbaanbegeleiding en outplacement gehouden, en wordt ons
project van alternatieve straffen
van hier uit aangestuurd.”

Eetcafé voor bezoekers
Centraal punt in het gebouw is het
cafetaria, dat ook open zal zijn
voor bezoekers. “Hoewel het een
privégebouw is, willen we dit niet
privaat houden”, zeggen Kessels en
Beliën. “Vandaar dit kleine eetcafé,

waar ook mensen die hier langsfietsen op het fietsroutenetwerk
terechtkunnen voor een koffie of
een croque monsieur. Al blijven
de openingsuren beperkt tot de
werkuren op weekdagen. We willen helemaal geen concurrentie zijn

voor andere horeca in As. Wat de
uitbating betreft: daar zal onze kok
voor zorgen, samen met de mensen van arbeidszorg. Daardoor zal
wellicht niet altijd alles volgens de
etiquette verlopen, maar dat is ook
net de charme.”

