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Vraag om uitleg van de heer Jan Busselen aan mevrouw Elke Van den Brandt, 

collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk beleid 

en de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw 

 

Onderwerp : De vzw We Love BXL 

___________________________________________________________________________ 

 

Geacht collegelid, 

 

De vzw We Love BXL werd in juli 2017 opgericht door Sihame El Kaouakibi en Erika Nguyen. 

El Kaouakibi vond daarvoor steun bij toenmalig federaal minister van Binnenlandse Zaken Jan 

Jambon (N-VA). Haar Antwerpse jongerenorganisatie Let's Go Urban bestond toen al enkele 

jaren.  

 

Tijdens de zomervakantie van 2018 beslist minister Jan Jambon om niet 100.000 euro, maar 

200.000 euro uit de federale subsidiepot toe te kennen aan de organisatie. Mevrouw El 

Kaouakibi verhuist de maatschappelijke zetel enkele weken later zelfs naar Sint-Jans-

Molenbeek.  

 

Het gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek kon zich niet vinden in het project en besloot 

om niet mee in de boot te stappen. Niet alleen binnen de Sint-Jans-Molenbeekse meerderheid 

en minderheid van toen was er kritiek bij het begin van de oprichting van We Love BXL. Ook 

het middenveld was argwanend, omdat een niet-Brusselse organisatie zonder ervaring of 

aantoonbare knowhow op het terrein rond deradicalisering uit het niets gelanceerd werd met 

veel financiële steun van de overheid. We Love BXL zocht zelf ook geen toenadering met het 

bestaande Sint-Jans-Molenbeekse middenveld. 

 

Hoeveel jongeren We Love BXL precies bereikt, is niet echt duidelijk volgens een medewerker 

van de vzw lezen we in een artikel in Bruzz. Maar de bedoeling is dat de jongere die ze bereiken 

doorstromen naar dat ander aanbod van mevrouw El Kaouakibi: workshops rond 

empowerment, entrepreneurship, educatie en de professionele carrière. 

 

In Antwerpen ging de bal in februari 2021 aan het rollen nadat enkele bestuursleden 

duidelijkheid hadden gevraagd over de boekhouding. Maar de problemen deden zich al veel 

vroeger voor. In 2017 al, toen alle anderen nog sliepen, vroeg de PVDA in het district 

Antwerpen een speciale commissie om de exorbitante bedragen voor dat ene project te 

onderzoeken. LGU kreeg toen al subsidies op 4 verschillende domeinen: Sport, Jeugd, Cultuur 

en Evenementen.  

Nu weten we dat mevrouw El Kaouakibi bewust 450.000 euro heeft doorgesluisd naar haar 

eigen vennootschappen en dat verschillende facturen vervalst geweest zijn.  

 

De verontrustende signalen uit Antwerpen doen vragen rijzen over We Love BXL. Behalve de 

200.000 euro via de federale overheid, heeft de Brusselse organisatie van mevrouw El 

Kaouakibi ook geld uit Vlaanderen gekregen. Uzelf, collegelid Sven Gatz, hebt, als vorig 

Vlaams minister van Brussel, We Love BXL een impulssubsidie via het Brusselfonds 

toegekend: 80.000 euro in 2019 en nog eens 80.000 euro het jaar daarop. 

 



In 2020 kon de vzw rekenen op 60.000 euro als steunmaatregel in het kader van de coronacrisis 

en heeft ze ook een projectsubsidie via de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) 

ontvangen in het kader van de Staycationprojecten voor de zomer. 

 

Dat deze zaak moet uitgespit worden, is een understatement. WLBXL kreeg voornamelijk 

federale en Vlaamse ondersteuning maar de vzw ligt hier op Brussels grondgebied. De 

financiën van de vzw worden geregeld door het bestuur. En wie zetelt er in het bestuur van We 

Love Bxl? Mevrouw Sihame El Kaouakibi en mevrouw Erika Nguyen. Ook al is de 

ondersteuning vanuit de VGC beperkt, het is onze taak om duidelijkheid te vragen hierover.  

 

Mijn vragen zijn de volgende: 

 

- Wat waren de redenen dat er geen akkoord werd gevonden met het toenmalig 

gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek om mee te stappen in het project? 

- Heeft u meer nieuws over de rapportering voor de tweede schijf die de vzw kreeg via 

het Brusselfonds in 2020? Kunnen wij dit rapport inzien? 

- Hoeveel kreeg de vzw voor haar Staycationprojecten? Weten we of dit bedrag effectief 

is gebruikt werd waarvoor het aangevraagd was? 

- Heeft de vzw andere middelen gekregen? Zo ja, de welke? 

 

Hoogachtend, 

 

 

Jan Busselen 


