
Verslag info-avond Huisvesting voor vluchtelingen – 12 okt 2016 – Yot 

 

Orbit:Nils Luyten, Geert Dedecker    Jesuiet Refugee Service: Filip Speghelaere 

 
Sociaal onthaalhuis Kristus-Koning (SOCK): Jef Devisscher, Rita Janssens, Rik 
Beernaert, Ria Zwaenepoel 
 

Huizen van Vrede vzw: Rita Janssens , Nicole Kellner, René Tytgat, Stefan Grillet,  
 
Werkgroep Solidariteit met vluchtelingen (Assebroek):Marieke Verplancke, 
 
’t Huizeke (Assebroek) :Guy Callens  

 

De Liergemeenschap: Lieve Dupan, Patrick Delanoeye, Annemie Declercq, Nele 
Demetter, Karel Ceule, Jessika D’haene, Jozef Sercu, Patrick Perquy,  Jan Oosterloo, 
Hilde Seys, Annie Jacxsens, Pieter Vandecasteele, Luc Braet, Sabine Vanquaethem 

 
Individueel:Johan Rafael Deprez, Christine Bruggeman, Pol Devriese, Odette Deprez 

----------------------------------------------------------------------- 

 

A.Gespreksgroep Orbit rond de vraag ‘Wie kan meezoeken naar huisvesting, buddy 
zijn, of wil aansluiten bij bestaande initiatieven’ 
 
De vzw ‘Huizen van Vrede’ beet de spits af met hun vragen naar medewerking en dit op 
volgende domeinen: 
-Hulp om kapitaal te verzamelen om de ambitie van 1 bijkomende woning per maand in 
2017 waar te kunnen maken én om een renteloze leningte geven voor gezinshereniging. 
-Nood aan vrijwilligers die mensen begeleiden (1x/week een cotnact), i.s.m. de 
trajectbegeleider van OCMW 
-Logistieke steun voor de opstartende vzw 
-Klusjesdienst: opknappen van huizen, helpen verhuizen, kleine herstellingen, ter 
beschikking stellen van vervoer (bestelwagen),  
 
Het SOCK: Er is samenwerking met Huizen van Vrede om vraag en aanbod op elkaar af 
te stemmen. Sock zoekt: 
- buddy’s voor begeleiding van gezinnen, best 2 buddy’s per gezin. 
-hulp bij verhuis 
-vergroten van het netwerk van de vluchtelingen 
-meubels 
-een magazijn voor stockage van meubels 
-tolken 
 
Het Betlehemproject: koppelt vraag en aanbod, financiert bestaande projecten via fiscaal 
aftrekbare giften, dé vraag is nu: huizen vinden en het stigma doorbreken. 
 
Uitwisseling bijkomende info: 
-OCMW Brugge heeft ook doorgangswoningen. 
-Verhuurders zijn ook bang voor stigmatisering van hun woning bij bewoning door 
vluchtelingen. 
-Bij vaststelling van discriminatie kan je je wenden tot de vereniging ‘UNIA’ 
-Grote hinderpaal is de 1/3de regel waarbij aangeraden wordt niet meer dan 1/3 van je 
inkomen te besteden aan huur, is onmogelijk bij een inkomen van zo’n 800 euro. 
-Stigmatisering van groepen: ‘de vluchtelingen’ bestaan niet, het gaat om heel 
verschillende groepen mensen met heel verschillende culturen. Een pleidooi om daar 
zorgzaam mee om te gaan en de beeldvorming bij te stellen. Zo is het verhuren van een 
woning aan iemand die wat vertrouwd is met de Westerse cultuur en normen anders dan 
aan iemand die recht uit de bergen van Afghanistan komt… 



-Ook belangrijk om naar de media toe actief te blijven en te proberen te wegen op de 
politiek: Orbit (Nils Luyten) roept op om getuigenissen te verzamelen, zowel positieve 
verhalen als situaties die misliepen 
 
-Concreet: Hoe kunnen we vraag en aanbod van de verschillende verenigingen op elkaar 
afstemmen?  
 
De Facebookgroep ‘Shelter Sijsele’ van Peter Verhelst en Maud Bekaert rond het 
noodopvangkamp in Sijsele slaagde erin om kort op de bal vraag en aanbod te matchen. 
Pieter Vandecasteele (de Lier en Yot) wil initiatief nemen om iets gelijkaardigs te creëren 
voor ons, zodat we op een eenvoudige manier snel een ruimer publiek kunnen bereiken.  
(Ondertussen liet Peter Verhelst weten dat ze ons met raad en daad willen helpen hierbij) 
 
Een eerste stap vandaag is reeds gezet door de vaststelling dat de verschillende 
aanwezige partners niet concurrentiëel zijn tgo. elkaar en nu al doorverwijzen.                                
Nu we elkaar kennen bij gezicht, naam en mailadres is de eerste stap naar verdere 
samenwerking al gezet. (Verslag-Sabine Vanquaethem) 
 
 
 

B.Gespreksgroep Jesuiet Refugee Service rond de vraag ‘Wie kan een 
uitgeprocedeerde asielzoeker gedurende een korte tijd opvangen’ 
 
Jef en Philippe hebben tot nu toe alleen positieve ervaringen rond het in huis opvangen 

van uitgeprocedeerde asielzoekersBelangrijk is ze eerst tot rust te laten komen. Daarna 

worden ze aangespoord verder aan de toekomst te werken/te denken.  Ervaring leert dat 

ze snel autonoom worden.Zijn er blijvende psychische problemen, is er doorverwijzing 

mogelijk naar CAW. 

Meesten spreken Frans, Engels, Nederlands.  Ze worden aangespoord om verder 

Franse/Nederlandse les te nemen vb. integraal 

Stadsabonnement wordt betaald door JRS. Telefoniekosten van 10 euro per maand 

worden ook betaald door JRS.  Kosten voor onthaalgezin: een kleine 300 euro per 

maand. 

Er wordt gezocht naar goeie ‘matchen’.  Je kan je voorkeur uitdrukken voor een man, 

een vrouw.  Dan is er enkele keren een ontmoeting , klikt het , dan wordt overgegaan tot 

de onthaalfunctie. 

Kan iemand onthaald worden enkel in de week en dan bij een ander gezin in het 

weekend?  Eventueel. 

De trajectbegeleider moet vooral een luisterend oor bieden.  Een afwachtende houding is 

belangrijk.  Je mag hen niet overvragen.  Jef: nooit vragen naar…  Als ze willen vertellen, 

kunnen ze.  De trajectbegeleider heeft wekelijks contact, zodat de vertrouwensband kan 

groeien.  Aan de toekomst werken betekent bijvoorbeeld in beroep gaan, in een loopclub 

gaan.  De trajectbegeleider bespreekt dit in functie van de nood van de persoon zelf.  Het 

is een heel ander verhaal als men dit kan doen van bij een onthalend gezin dan van de 

straat. 

Tot nu toe: 10 mensen die onthalen: 1/6 aan Nederlandstalige kant, 5/6 aan Franstalige 

kant Misschien op info-avonden zo’n ervaren trajectbegeleider of onthaalpersoon 

meenemen en zijn/haar verhaal laten doen. 



Idee om mensen financieel te laten bijdragen ipv onthaalfunctie?  Wellicht vinden 

mensen die willen financieel bijdragen projecten waar ze dit kunnen. 

Concreet: 1 persoon met interesse voor trajectbegeleider, 1 persoon met interesse voor 

onthaalfunctie.Andere mensen rond de tafel gaan in gesprek met hun gezin om de 

mogelijkheden voor onthaal te onderzoeken.  (Verslag: Jessika D’haene) 

 
 

C.Gespreksgroep Financiële ondersteuning  

a.    Situering 
                       i.        Wat zijn de (financiële) vragen? 

1.    Financieren van de waarborg (voor mensen met een uitkering van 
OCMW niet haalbaar) 

2.    Vermijden van leegstand ==> verhuurder overhalen door meteen 
contracten langere duur af te sluiten 

3.    Vermijden van uitwoning: begeleiding OCMW wordt als pluspunt 
ervaren door verhuurder 

4.    Volume van kleine studio's zijn soms beletsel om domicilie te 
krijgen 

                      ii.        Huizen van Vrede (hebben nu 1 woning) 
1.    Huurt en betaalt waarborg (OCMW betaalt dit niet) 
2.    Vluchteling betaalt de huur met zijn OCMW-uitkering 
3.    Zoekt ook naar buddies voor begeleiding (om uitwoning te 

vermijden + weg in de maatschappij te helpen zoeken) 
4.    Idealiter: zoeken naar samenwonen/cohousing 

                     iii.       't Huizeken 
1.    Heeft 4 woningen 
2.    Huurders betalen max. 1/4 van hun inkomen (zonder 

kindergeld) è financiële middelen nodig om rest bij te passen 
  

b.    Ideëen/open vragen/actiemogelijkheden 
                       i.        Beide organisaties doen geregeld acties om geld in te zamelen 
                      ii.        Zoeken naar regelmatige giften (ook nalatenschappen), ook voor 

betalingen energie (bv 10€/jaar) 
1.    Aftrekbaarheid van de belastingen 

a.    kan soms via de KBS, want voor Huizen van Vrede was 
aanvraag geweigerd 

b.    't Huizeken werkt hiervoor via Caritas (dient dan project in bij 
Caritas) 

c.    Ook het Bethlehemfonds komt hiervoor in aanmerking 
                     iii.       Renteloze leningen van particulieren (die in grote brokken wordt 

terugbetaald, tempo van terugbetaling is afhankelijk van fluctuatie in 
middelen van de VZW) - soms ook leningen bij de bank ('t Huizeken) 

                     iv.        Zoeken naar woningen uit nalatenschappen 
                      v.        Huizen van Vrede onderzoekt ook de mogelijkheden huursubsidie 

(maar betekent meteen dat de kwaliteit van de woning aan de Vlaamse 
normen moet voldoen) 

                     vi.        Zoeken ook vrijwilligers/buddies 
  

c.    Concreet/afspraken 
                       i.        regelmatige kleine giften zijn ook welkom 
                      ii.        onderzoeken of een stuk van de opbrengst van de Zuiddag aan 

deze organisaties kan besteed worden (Patrick Delanoeye onderzoekt 
verder) 

                     iii.       Beide VZW's kunnen ook concrete vragen stellen om bv omhalingen 
in De Lier 



                     iv.        Wat iedereen kan doen: mensen aanspreken en de beide projecten 
voorstellen/vermelden 

1.    Voor giften/nalatenschappen 
2.    Acties communiceren 
3.    Ook praktische zaken zoals opkuisen van een huis vooraleer te 

verhuren (bv betalen van materiaal van) klussen, maar kunnen bv 
ook jeugdbewegingen/scholen/??? opgeroepen worden 

                      v.        Opzoeken als idee: oproep Paula Semer ('ook na je dood kun je 
nog meer betekenen dan je denkt'): kunnen dit soort verenigingen zich 
ergens registreren om voor nalatenschappen in aanmerking te komen? 

1.    Is duur om op testament.be te komen (5.000€) 
2.    Alternatief is de Gids voor giften en legaten, 

zie http://www.giften-legaten.be/v2/ 
  
D.Nagesprek met leerkracht en studenten St-Lodewijkscollege 

 
Ze willen iets concreets doen en moeten ook een onderzoeksvraag opstellen. Wat dat 
laatste betreft zouden ze de procedure willen beschrijven wat er allemaal komt kijken, 
van aankomst tot "settlement" van een Syrisch gezin op de vlucht. Daarvoor zou ik hen 
in contact brengen met de trajectbegeleider (Marjolein) van het OCMW die dit gezin 
volgt. Ze willen ook helpen om het huis in gereedheid te brengen samen met ons: wat 
poetsen, wat schilderen, ...ook willen ze weten of er nog materiële hulp nodig is zoals 
meubels, speelgoed, e.a. Ook dat bekijken we samen met het gezin en Marjolein. Verder 
zouden ze met het gezin in contact willen blijven en denken ze aan eens pannenkoeken 
bakken, eens babysitten, een uitstap doen met de kinderen,...allemaal heel concrete 
dingen. Lijkt mij een belangrijke bijdrage van hun kant die op hun lijf geschreven is 
(Lieve Dupan) 
 
SLOTBEDENKINGEN en INFO 

 
-Een oproep vanuit Orbit om waakzaam te zijn voor de nieuwe ‘golf’ vluchtelingen die op 
gang zal komen als binnenkort de ‘jungle van Calais’ ontruimd wordt: hierin publiekelijk 
‘tegengas’ geven, tegen het repressief beleid van de overheid. 
 
-Een warme uitnodiging om naar de Vredeswake van 6 november in Langemark te 
komen met als thema ‘Vluchteling zoekt vrede’ Meer info op www.wakkervoorvrede.be 
 
-Over de rol van OCMW Brugge: een OCMW-raad is natuurlijk samengesteld uit de 
diverse partijen…maar OCMW Brugge nam toch de goede keuze om geen voeding te 
geven maar geld, zodat vluchtelingen zelf hun voeding kunnen aankopen. 
 
-Een oproep vanuit SOCK om geen solo slim te spelen maar het centraliseren van 
krachten te ondersteunen én ook de publieke opinie te bewerken door bijv. een 
gezamenlijk initiatief vanuit de verschillende verenigingen (tentoonstelling?) 
 
Wordt hopelijk vervolgd…. 
 
 

 


