
Casa Viva in de Muggenstraat, 1000 Brussel, is een solidair 
woonproject voor kwetsbare ouderen en jonge gezinnen met en 
zonder migratieachtergrond. Er wonen 25 bewoners, waarvan  
6 ouderen en 11 kinderen, in 12 woningen. Zeven woningen zijn 
toegankelijk voor bewoners in een rolstoel. De huurprijzen zijn 
aangepast aan mensen met een laag inkomen. 

LivingStones cvba is eigenaar van het gebouw, sociaal verhuur
kantoor Baita staat in voor de verhuur. Op het dak komt een 
gemeenschappelijke tuin. Op het gelijkvloers komt een lokaal 
dienstencentrum waar de bewoners terecht kunnen voor 
gemeenschappelijke activiteiten. 

Dit Brussels woonproject is samen met de bewoners ontwikkeld,  
stap voor stap. Gedurende twee jaar gingen LD3 vzw en 
Samenlevings opbouw Brussel aan de slag met bewoners uit  
de Anneessenswijk. Ze dachten samen na over hun noden, 
verwachtingen en mogelijkheden en over hoe ze wilden samenleven. 
In Casa Viva leiden de bewoners hun eigen leven, ieder in zijn eigen 
woning. Tegelijkertijd leven ze er samen en worden ze begeleid om  
als groep zelf initiatieven te nemen. De intentie is om als goede  
buren voor elkaar te zorgen en een sociaal vangnet te vormen. 

Dit cahier biedt inspiratie voor iedereen die op zoek is naar nieuwe 
woonvormen voor kwetsbare huurders.
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• zet zich in voor een beter welzijn, vernieuwen
de woonvormen en toegankelijke zorg voor 
alle Brusselaars, met extra aandacht voor 
kwetsbare bewoners. Het vrijwilligerswerk 
krijgt hierin een bijzondere plaats.

• bouwt expertise op en stelt die ter beschik
king van het werkveld en het beleid, stimu
leert innovatie en projectontwikkeling, onder
steunt welzijnswerkers, initiatiefnemers en 
zorgvoorzieningen en investeert in de uit
bouw van een toekomstgericht beleid. 

• werkt steeds samen met en in opdracht van 
organisaties.

• stimuleert verbinding tussen doelgroepen en 
werkvormen, tussen sectoren en beleids
domeinen, tussen Welzijn, Wonen en Zorg. 
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Het project Casa Viva kwam tot stand in samenwerking met

LD
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Met dank aan alle bewoners, initiatiefnemers en begeleiders  
voor hun medewerking.

Met steun van

• Overname van de tekst is toegestaan, mits bronvermelding.
• Gebruik van foto’s kan, mits toestemming en vergoeding.
• Er bestaat ook een Franstalige versie van dit cahier.


