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RTT Home

Andere namen
Home A. Van Acker Adres
Oostduinkerke [gemeente in arrondissement Veurne - BE]: Kinderlaan 1 Architect
Henri Lacoste (1948)
Stiphout (1971) Bestaansperiode
1950-? Oprichter
Ministerie van Verkeerswezen RTT Logistieke organisatie
Sociale Werken Telegrafie Telefoon (SWTT) Wat het nu is
Een bouwpromotor kreeg een vergunning om het gebouw af te breken en er een suitehotel op te trekken. De
sloopwerken waren al aan de gang in 2004 toen omwonenden een klacht bij de Raad van State indienden en de werken
werden stilgelegd. In 2011 toch afgebroken. Korte situering
Het home opende op 1 juli 1950 de deuren voor de kinderen van de werknemers van het overheidsbedrijf Regie
Telegraaf Telefoon (RTT, nu Belgacom). In tegenstelling tot de modernistische architecten, vormde het verleden voor
architect Henri Lacoste (1885-1968) een inspiratiebron. Hij had dan ook tijdens de Eerste Wereldoorlog waardevolle
gebouwen die vernietigd dreigden te worden geÃ¯nventariseerd. Bij de bouw van het home gebruikte hij de kennis die hij
hierbij had opgedaan om het gebouw zo geschikt mogelijk te maken voor zijn ligging in de Karthuizerduinen. Het home
had, net als kerken, bakstenen kruis- en tongewelven. Die waren ideaal voor de luchtcirculatie.
De gebouwen van het home waren in een U-vorm geschikt rondom een geplaveide binnenkoer die als speelplaats
dienstdeed en waar een speelduin op aansloot. In 1971 werd door architect F. Stiphout uit Hoeilaart een zuidelijke
vleugel toegevoegd. Â
Links in het gebouw lagen de slaapzalen van de kinderen en de appartementjes van de monitoren. In het midden lagen
de refter en de keukens. Daarboven lag de eetzaal. Die was bijzonder door de plaatsing van de tafels (in gewapend
beton) en stoelen die aan de grond en aan elkaar vastgemaakt waren waardoor niet alleen het schoonmaken makkelijker
werd, maar ook het geluidsniveau bij het gaan zitten en opstaan aanzienlijk verminderde. Rechts lag de in 1971
toegevoegde vleugel van architect Stiphout, waarin de kleuterafdeling en een spektakelzaal was geÃ¯nstalleerd.
Het home had een capaciteit van 220 kinderen. Er waren Franstalige en Nederlandstalige groepen.
Eind jaren 1980 begonnen de kosten te hoog te worden voor een gebouw dat negen maanden per jaar leeg stond.
Belgacom verkocht het voor 150 miljoen oude Belgische frank aan een bouwpromotor die een aanvraag indiende en
toestemming kreeg voor de afbraak van het home en de bouw van een suitehotel.
In maart 2004 begon hij met de afbraak, wat tot verzet leidde en tot stopzetting van de sloop. Meer info
Het RTT Home werd ook Home A. Van Acker genoemd, naar de socialistische politicus en 'vader van de sociale
zekerheid', Achiel Van Acker. Die bijnaam kreeg hij omdat hij op 28 december 1944 de besluitwet op de
maatschappelijke zekerheid door het parlement kreeg. Hij was toen minister van Arbeid (1944-1945). Daarna werd hij
nog eerste minister en minister van Steenkolen (1945-1946), minister van Verkeerswezen RTT (1947-1949) en opnieuw
eerste minister van 1954 tot 1958. Het home kwam dus tot stand toen hij bevoegd minister voor de RTT was. Extra
Architect Henri Lacoste realiseerde ook Home Familia in De Haan.
Al in oktober 1897 had het bestuur van Telegraaf Telefoon beslist financiÃ«le steun te verlenen aan zieke
personeelsleden. In oktober 1945 werd de sociale dienst opgericht onder minister Rongvaux (BSP). Tot in 1949 werd de
sociale dienst uitsluitend door de administratie beheerd. In dat jaar werd een ComitÃ© van medebeheer opgericht, waarin
ambtenaren van de RTT en afgevaardigden van de vakverenigingen (ACOD en CCOD) zetelden.Â Literatuur
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Getuigenissen
Audio
Interview met Sylvia Van Haelst, vakantieganger in RTT Home in Oostduinkerke (1974-1982).
Interview door studenten Pedagogiek UGent in het kader van groepswerk Kindstudies.

Je kan ook rechtstreeks het audiofragment downloaden (mp3 - 3.99 MB).
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