
Het Poelaertplein in de zon 
 
 
In 2013 stichtte Sofie Foets TADA (kort voor ToekomstATELIERdelAvenir), een vzw die de burger en 
het bedrijfsleven betrekt bij de emancipatie van intussen meer dan 1000 maatschappelijk kwetsbare tieners 
en hun omgeving. 
 
Het Poelaertplein in de zon, dat is mijn lievelingsplek. Het uitzicht over Brussel, vooral bij valavond, is 
gewoonweg magnifiek. Ik fiets er vaak met mijn zoon naartoe. Hij klimt dan op de trappen van het 
justitiepaleis, we nemen de lift tot in de Marollen en ik leg hem uit wat we zien. 
 
Vroeger was dit plein een strijdtoneel, waar wijkbewoners zich verzetten tegen de elite. Nu is het een plek 
met aanzien, die tegelijk toegankelijk is. Jong en oud komen er samen, ‘hoog’ en ‘laag’ Brussel zijn er door 
een lift met elkaar verbonden, twee werelden lopen in elkaar over. 
 
Dat is ook wat we bij vzw TADA doen: mensen samenbrengen die elkaar in het dagelijkse leven niet 
ontmoeten, die ver van elkaars bed leven. Kinderen krijgen praktijklessen van bevlogen professionals, 
bijvoorbeeld rechters, verpleegkundigen of mecaniciens.  
Gastdocenten en kinderen beleven in onze weekendscholen een leuke, interessante zaterdag door te leren 
van elkaar. 
 
Zo zien ze in dat een dialoog tussen verschillende generaties en culturen cohesiebevorderend werkt. 
Werelden die botsen, dat zal altijd gebeuren. Maar hoe leer je mensen met elkaar omgaan en 
communiceren zodat beide partijen er beter van worden? Bovenop de emancipatie van kwetsbare 
jongeren willen we daar bij TADA echt op inzetten. 
 
Als je van het Koningsplein naar het Poelaertplein rijdt, doemt in de verte de mastodont van het 
justitiepaleis al op. Het magistrale gebouw, ontworpen door architect Joseph Poelaert, werd in de 19de 
eeuw beschouwd als het grootste gebouw ter wereld. Het is groter dan de Sint-Pietersbasiliek in het 
Vaticaan en het is kandidaat om UNESCO Werelderfgoed te worden. De eerste steen werd gelegd in 
1866. Intussen staat de gevel al sinds 1987 in de stellingen en dat zal nog zo’n 20 jaar het geval zijn. 
 
De kolos is een architecturale ramp, maar tegelijk vind ik het een prachtig en indrukwekkend gebouw, 
vooral aan de binnenkant. Voor mij voelt het alsof hier de basis is gelegd voor TADA en het werk dat we 
tot nu toe hebben verricht, want één van de eerste vakken die we ooit georganiseerd hebben voor onze 
jongeren, is recht. 
 
Dat vak heeft alles: het brengt onze tieners in contact met de maatschappij en met een thema dat hen tot 
dan toe nog onbekend was. Op hele korte tijd leren ze de essentie van het domein kennen door 
rechtszaken na te spelen en in verschillende rollen te kruipen. Idealiter zijn dat rollen op alle niveaus: van 
politieman tot advocaat, procureur en rechter. Zo leren de kinderen wat recht is en wat 
conflictbemiddeling inhoudt. 
 
Vooral die meerlagigheid is bijzonder: gevoelige onderwerpen worden benoemd en beroepen worden 
beleefd. Jongeren zien in dat alles genuanceerd is. Ze krijgen meer zelfvertrouwen, leren vaardigheden die 
hen blijvend ten goede komen en het wij-zij-denken wordt doorbroken. 
 



In TADA’s beginjaren trok ik geregeld naar L’Inattendu, een bruine kroeg achter het justitiepaleis. Rechters, 
advocaten en procureurs kwam zich toen spontaan bij mij inschrijven om gastdocent te worden. Intussen 
hebben we een bijzonder goede samenwerking met de verschillende rechtbanken, advocatenkantoren en 
het parket. 
 
Ik ben al die mensen enorm dankbaar. En omgekeerd vertellen zij ons vaak: ‘Naar TADA komen, dat geeft 
mij zuurstof.’ Die gastdocenten weten waarvoor ze het doen. Zij weten dat je statistisch gezien, als je 
opgroeit in een precaire context, meer kans hebt om vroegtijdig de school te verlaten, werkloos te blijven 
of in de criminaliteit te belanden. Zij geloven in preventie, eerder dan in repressie. 
 
Een uitstap naar het justitiepaleis is de kers op de taart van het vak recht. Het is TADA op zijn best en dat 
inspireert mij enorm. Je haalt jongeren uit hun wijk en neemt hen mee naar een plek die ze nog nooit 
hebben bezocht, maar die per metro, tram of te voet heel vlot bereikbaar is. Ze beleven er eureka-
momenten. Ik ben ervan overtuigd dat er daarna jongeren zijn die uit zichzelf teruggaan naar het 
justitiepaleis en zeggen: ‘Ik vind dat boeiend, ik wil er meer over weten.’ 
 
Een jaar of twee geleden vroeg ik tijdens zo’n uitstap aan een jongen: ‘Wat heb je nu geleerd?’ Hij 
antwoordde: ‘Te veel om op te noemen! Het is de eerste keer dat ik iemand in toga ontmoet. Het zijn 
allemaal lieve mensen waar ik niet bang voor hoef te zijn. En als ik heel hard werk, is dit misschien ook 
voor mij ooit mogelijk.’ 
 
Eén van de allereerste TADA-jongeren, Soulaimane Ali, speelde op zijn tiende de rol van rechter. Hij kreeg 
toen het visitekaartje van een advocaat, die hem zei: ‘Jij mag later bij mij komen solliciteren.’ Soulaimane 
zit momenteel in zijn eerste jaar rechten aan de universiteit. Dat maakt mij ongelooflijk trots. 
 
TADA is de voorbije jaren uitgegroeid tot een netwerk van vele duizenden mensen. Voor mij is het een 
mooi voorbeeld van een minisamenleving waarin iedereen heel divers is, maar waarin we wel bewegen 
naar hetzelfde doel: een inclusieve maatschappij met meer kansen voor iedereen. 
 
TADA is een maatschappij in miniatuurversie die toont hoe het wél kan. Samen planten we zaadjes zodat 
meer mensen goesting krijgen om in die richting te bewegen. We zijn allemaal heel verschillend, maar we 
willen hetzelfde en we willen daarin het goede voorbeeld geven. Door te focussen op het positieve, hoop 
ik dat onze impact kan blijven uitdeinen. Van Place Poelaert naar de rest van Brussel en van Brussel naar 
de rest van het land. 


