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'Ze hebben ons gebouw afgepakt, maar niet onze vechtlust' - 12/01/2011
ANTWERPEN - De krakers die maandagochtend door
de politie uit de oude rijkswachtkazerne aan de Korte
Vlierstraat werden gezet, hebben onderdak gevonden in
een pand in Antwerpen-Noord. Voorlopig, want binnen
drie dagen staan ze weer op straat.
Een dag na hun uitdrijving zijn de krakers niet te
spreken over het optreden van de politie. 'De politie
bazuint rond dat wij teruggekeerd zouden zijn om de
confrontatie te zoeken', zegt opperkraker Johan Cabello (48). 'Komaan, er waren daar 16
agenten voor elk van ons. Het leek wel burgeroorlog.'
Tien krakers vlogen een dag de cel in. Toen ze 's avond werden vrijgelaten, wisten ze nog niet
waar naartoe. De oude rijkswachtkazerne aan de Korte Vlierstraat waar ze maandenlang
verbleven hadden, was door de agenten leeggehaald en afgesloten. 'We zijn er 's avonds nog
gaan kijken', zegt kraker Fred Van Damme (45). 'Het gebouw was al ingenomen door Lancelot
(zie inzet, nvdr.). Bewaking door bewoning hangt er overal uit. En wat deden wij dan? We
hebben het gebouw maandenlang onderhouden. Maar blijkbaar waren wij geen bewoners.
Schijnbaar beschouwen ze ons niet als mensen.'
Nieuw onderdak
Omdat ze niet meer in de kazerne konden, moesten de krakers op zoek naar een ander dak
boven hun hoofd. De politie bood hen opvang aan, maar de kerngroep van negen krakers wilde
samenblijven. 'Dat was blijkbaar onmogelijk, dus we hebben de opvang van de politie
afgeslagen', zegt Johan Cabello. 'We hebben veel geluk gehad dat de mensen van
straathoekwerk ons zo goed geholpen hebben. Tamara heeft voor ons bemiddeld en heeft via
het CAW Metropool opvang geregeld in de buurt van de Van Kerckhovenstraat. Daar zitten we
nu met z'n negenen samen, maar we mogen er in totaal maar vijf nachten blijven. Hopelijk komt
er ondertussen een oplossing uit de bus.'
Uitkeringen
De groep huisbezetters hoopt nog altijd dat de stad of het OCMW hen een pand aanbiedt waar
ze de werking van hun vzw Duivenkot kunnen voortzetten. 'We willen er gerust huur voor
betalen', zegt David De Page (40). 'De stad heeft genoeg leegstaande gebouwen. Als we er één
mogen gebruiken, zijn we meteen weer operationeel. Ze hebben ons gebouw dan wel afgepakt,
maar niet onze vechtlust.'
De vzw Duivenkot vangt daklozen en illegalen op die niet in de reguliere opvang terechtkunnen
omdat ze bijvoorbeeld een hond of een kat hebben. 'Een aantal mensen die bij ons woonden,
staan nu weer op straat. Er is zelfs iemand die in de metro heeft moeten slapen', legt David uit.
'Wij kunnen bijna kosteloos opvang organiseren voor die mensen. Maar ze maken het ons
ontzettend moeilijk. Als het OCMW weet dat we met verschillende mensen met een uitkering
samenwonen, wordt ons inkomen bijvoorbeeld onmiddellijk gehalveerd. Zonder dat domme
regeltje zouden we al veel meer mogelijkheden hebben.'
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