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Eurocommissaris Maros Sefcovic (met donkere jas) was onder de indruk van de energiezuinige ingrepen die Els
Gussé (links) kon uitvoeren met de 30.000 euro die het OCMW haar heeft voorgeschoten.
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GENT - Geef tien gezinnen 30.000 euro om hun verouderde woning te laten renoveren,

spreek af dat ze het pas bij verkoop moeten terugbetalen, en je krijgt een uniek
renovatieproject waarvoor een Europees commissaris met een delegatie afzakt naar de
Dampoortwijk.
Hoog bezoek bij Els Gussé (46) in de Kunstenaarstraat in Sint-Amandsberg, gisteren. Maros Sefcovic,
vicevoorzitter van de Europese Commissie, kwam er samen met Europarlementslid Kathleen Van Brempt
(SP.A), burgemeester Daniël Termont en een handvol andere Europese prominenten de resultaten van het
wijkrenovatieproject ‘Dampoort Knapt Op!’ bewonderen.
“Let niet op de rommel, we zijn nog in volle renovatie”, verontschuldigde Gussé zich.
De moeder van twee is een van de tien zogenaamde ‘noodkopers’ die in het project stapten: mensen die uit
noodzaak een verouderde woning kochten en niet de centen hebben om die zelf te renoveren. “Als
zelfstandige en hardwerkende mama was het niet gemakkelijk om daarvoor uit te komen”, vertelt ze in het
Engels aan de Europese delegatie.
Dankzij het OCMW, dat via het project in 30.000 euro voorziet, kon Gussé de belangrijkste pijnpunten in haar
woning aanpakken.
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