DREMPELALFABET
Alleenstaande ouder
Bureaucratie
Cohousing verboden
Doorgestoken kaart
Exclusief denken

Falend overheidsbeleid
Genadeloos huizenkapitalisme
Housing first
Intergenerationele conflicten
Jan-met-de-pet uitstraling
Kafka
Laakbare regelgeving

Mateloze huurprijzen
Nieuwe Belgen
Onbewoonbaarverklaring
Papiermolens
Quota
Roversmentaliteit
Shit!

Torenhoge paperassenstapels
Uitgezet
Vijandige buren
Wachtlijsten

DROOMALFABET
Allen samen ouders; automatische toekenningsrechten; allemaal mensen;
aangepaste huurprijzen
Blijf je voor een tas koffie?; bewoonbaar maken
Cohousing aanbevolen
Deuren open; daden van solidariteit gevraagd; dialoog; dagelijks brood;
delen; dat is tof gedaan
Energie betaalbaar; eenheidsdenken: nous sommes un, wij zijn één;
expressiviteit/expressief zijn; flexibel zijn; empathisch zijn; eenvoudig
optimist; eerst een woning voor ieder; echt, je bent formidabel
Faire lonen voor iedereen; ferme samenwerking; feestelijke zitting;
feesten alle dagen; faire kansen krijgen; feest mee met ons
Goeiedag; gastvrijheid; geloven; goeie buurtschap loont; geen
onderscheid
Hulp nodig? ik kom af; helpen klussen/poetsen; huiselijke warmte;
huiselijkheid; helpende handen; heb je het warm?
Iedereen gelijk; internationaal wonen; innemend ge(kibbel); iedereen
erbij; iedereen welkom; iedereen gelijk; in jou geloof ik
Jezus als voorbeeld; je bent uniek; je mag er zijn, je mag jezelf zijn; ja,
mijn huis staat open voor jou
Kom binnen; kopje thee/koffie
Lage huurprijs; liefdevol onthaal; liefdevolle hulp; luisteren naar elkaar;
leefbare woningen; lachend begroeten; landgenoten; laat ze maar
zeggen, kom even op adem
Moeders helpen moeders; met mate, met maten; moedig; maak er werk
van; maar natuurlijk ben je welkom
Nooit meer alleen; nu bij ons; nood breekt wet; nieuwe kansen; nieuwe
Belgen nodig voor ons België; niet opgeven
Open geest open hart; oplossingen in het verschiet; overal thuis; open
staan; (echt) ontmoeten; och, wat ben ik blij dat je kwam
Praat maar, ik luister graag; pizza bij de buur; persoonlijk advies; positief
denken
Qwil hier blijven
Rust en stilte; rotsvast; rechtvaardige kansen; recht op wonen, renovatie
betaalbaar; rijk? Arm? Liever samen
Solidartiteit; samen lijkt de administratieve berg kleiner; samen! Shimmer
and shine (glinster en glans); samen gezelschapsspelen; soldeer de
huurprijzen; samen leven; sociale inclusie; samen komen we er
Tafels vol lekkers; transparantie; tijd voor elkaar; toegankelijkheid;
tolerant zijn; tafels vol vrienden; thuiskomen; tot nog eens
Underdog eerst; uitgenodigd; uren van vrede; uit vuur en ijzer…
Vriendschap; vredig met elkaar; vrienden overal; vertel eens; verzoening;
vrede; vereenvoudiging; vriendelijke buren; vandaag: een nieuwe tijd
Warme woning; warme thuis; welkomwijkteam; wegwerken van
wachtlijsten; welkom natuurlijk

Xenner nie (‘k zen er niet)
Yuppenbuurt
Zakelijke overeenkomst

Xen hier graag; xie u geire; xenner wel; xenofobie: een lelijk woord
nietwaar!
You love me, I love you; yoghurt met fruit heb ik klaargemaakt voor jou
Zorgzame buurt; zachtmoedig; zegenwens; zusterlijkheid; zonder
vooroordelen; zalige buurt; zeg, je komt toch nog eens?

