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Woord van de voorzitter 
 

Het is alweer 5 jaar geleden dat ons huis zijn deuren opende en sindsdien is er veel gebeurd en zijn er 

dankzij de dynamiek van onze directeur en ons team nieuwe dingen in gang gezet. 

Ik vestig de aandacht onder andere op : 

1) het Domino-project dat gericht is op het ouderschap. 

Een van de doelstellingen van ons huis is om gezinnen met kinderen te helpen en daarom 

verwelkomen we veel kinderen van alle leeftijden. 

Daarom is het Domino-project zinvol. Het beoogt enerzijds de waarde van de ouder te verhogen en 

anderzijds de kinderen de kans te geven hun kindertijd ten volle te beleven in de best mogelijke 

omstandigheden.  

Het was een eenmalig project voor een jaar gefinancierd door Viva for Life, maar goed nieuws is dat 

dit project kan worden voortgezet. 

Daarnaast werd een specifieke begeleiding van de kinderen opgezet, maar ook de oprichting van het 

oudercafé dat een ontmoeting is tussen ouders en teamleden om hen te helpen in hun rol als ouders, 

zodat de ouder-kindrelatie harmonieus kan zijn.  

2) De in 2016 ingevoerde begeleiding na verblijf : deze helpt de bewoners om een woning te vinden, 

zich te vestigen en in goede omstandigheden te verblijven dankzij een maatschappelijk werker die 

deze specifieke functie in zijn hoedanigheid heeft. Deze dienst blijft goed functioneren, waardoor 

een aantal bewoners hun autonomie en waardigheid kunnen herwinnen.  

Tijdens het lezen van het activiteitenverslag zult u zien dat de organisatie van een onthaaltehuis geen 

lange, rustige rivier is.  

Het leven in een onthaaltehuis bestaat uit momenten die veel voldoening brengen, maar ook 

momenten van spanning. Onze directeur en ons team beheren deze moeilijkheden zo goed mogelijk.  

Een mooi moment om te benadrukken is ook de paar vakantiedagen die onze bewoners hebben 

genoten.  

De getuigenissen die u in het verslag kunt lezen zijn hartverwarmend en laten zien dat ons 

onthaaltehuis al zijn betekenis heeft.  

Na 5 jaar bestaan kan ik me alleen maar verheugen over de beslissing die onze raad van bestuur in 

2014 heeft genomen om een onthaaltehuis te openen voor vrouwen en gezinnen in moeilijkheden.  

Mijn grootste wens is dat onze directrice en de oude en nieuwe leden van het team zich de komende 

jaren kunnen blijven inzetten voor het welzijn van onze bewoners.  

 

Max Bleeckx 

Voorzitter 
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Algemene presentatie 
 

Ons onthaaltehuis Onderweg, gelegen in het rustige en groene kader van het Loixplein in het 

centrum van Sint-Gillis, begeleidt vrouwen en gezinnen in moeilijkheden. We zijn erkend en worden 

gesubsidieerd door de Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie voor 35 plaatsen, verdeeld 

over 20 kamers. 

Ons maatschappelijk doel volgens onze statuten is 'Hulp bieden aan personen in armoede en 

voornamelijk aan vrouwen met of zonder kinderen zonder huisvesting, uitgewezenen of personen van 

wie de gezinsband verbroken is'. 

Onze vzw wil in de eerste plaats een stopplaats zijn, een halte onderweg om personen en gezinnen in 

armoede toe te laten te landen, weer op krachten te komen, een nieuw levensproject op te bouwen 

en weer door te gaan. Ons hele project is gebaseerd op waarden als opvang, menselijke relatie, 

respect en autonomie. 

In ons huis wonen alleenstaande vrouwen, papa's, mama's en koppels met hun kinderen, meisjes en 

jongens, zonder leeftijdsbeperking. Deze mensen hebben uiteenlopende en vaak talrijke problemen: 

verlies of uitzetting uit de woning, huiselijk en intrafamiliaal geweld, zware schulden, lichamelijke of 

geestelijke gezondheidsproblemen, eenzaamheid en sociale uitsluiting… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visies en waarden 
 
Ons hoofddoel is dak- en thuislozen op te vangen en huisvesting te bieden. We stellen ons tot doel 
de bewoners toe te laten weer onafhankelijk te worden via psychosociale begeleiding; we beogen 
hun maatschappelijke integratie en die van hun kinderen. 
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We geven de voorkeur aan een kader van gemeenschapsleven waarbinnen individuele psychosociale 
en educatieve begeleiding wordt georganiseerd. De begeleiding is gebaseerd op: 
 het beginsel van non-discriminatie 
 waardering van de bewoner 
 netwerking, waarbij de bewoner de kern is van dit netwerk 
 respect voor de mensen en hun omgeving 
 persoonlijke waardering, emancipatie en ontwikkeling 
 burgerparticipatie 
 en in het bijzonder aandacht voor de specifieke opvolging van de kinderen  
 
Het is dus onze taak om de bewoner met heel zijn ervaring en omgeving toe te laten een materiële, 
sociale, relationele en affectieve veiligheid terug te vinden. Veiligheid die de persoon zal toelaten 
zich buitenshuis te manifesteren, in een omgeving waarin een sociale integratie of re-integratie 
mogelijk is. 

Doelstellingen en middelen 
 
Ons hoofddoel is dat een individu of gezin dat aanklopt, het huis verlaat in een situatie en met 
middelen die hem zullen toelaten zelfstandig te zijn, gecombineerd met een positief geëvolueerde 
situatie en de middelen die voor de nodige autonomie zorgen.  
 
Het team heeft als hoofdmissie om het volgende te bieden aan mensen die tijdelijk dakloos zijn, om 
financiële, sociale, familiale, psychologische redenen enz. en die ernaar vragen: 
 opvang en verwijzing  
 verblijf in een individuele of gezinskamer en een gemeenschappelijk levenskader 
 hulp om duidelijk te bepalen wat de persoon wil opbouwen als project en vervolgens welke 

middelen en acties moeten worden ingezet om het te realiseren 
 individuele psychosociale begeleiding (zich administratief in orde brengen, budgetbeheer, 

huiselijk en intrafamiliaal geweld, werk zoeken enz.) 
 begeleiding voor ouders en ondersteuning bij de ouder-kindrelaties, of de ouder aanwezig is of 

niet 
 specifieke begeleiding voor kinderen  
 begeleiding bij het vinden van een woning 
 een begeleiding na-verblijf voor de mensen die ernaar vragen 
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Om de algemene doelstellingen tot stand te brengen, zorgen de werknemers voor het volgende: 
 een grote beschikbaarheid te garanderen om aandacht te schenken aan de vragen van de 

bewoners over verschillende levensgebieden (administratief, financieel, relationeel, gezondheid, 
verblijf enz.) 

 informatie opzoeken en geven over de rechten en plichten op administratief en juridisch vlak 
 de bewoner ondersteunen bij het zoeken naar geschikte oplossingen 
 deze informatie zoveel mogelijk verkrijgen in samenwerking met andere diensten (netwerk) 

Het team 
 
De opvang en begeleiding van bewoners en hun kind(eren) gebeuren door een multidisciplinair team 
onder de verantwoordelijkheid van en met de dagelijkse steun van de directie. De maatschappelijk 
werkers zijn verantwoordelijk voor de individuele psychosociale en educatieve begeleiding, voor de 
ondersteuning van de groepsdynamiek en ze garanderen de permanenties (voor het externe publiek 
en voor de bewoners). De maatschappelijk werkers werken per twee voor de individuele opvolgingen 
en in groep voor de gemeenschappelijke opvolging. Er moet worden opgemerkt dat een werker 
specifiek aandacht voor de ouder-kindrelatie en het steun bij het ouderschap heeft. Twee opvoeders 
verzekeren voornamelijk de avonden en de nachten, en daarom is er een aanwezigheid 24u/24 en 7 
dagen op 7 verzekerd binnen het ontvangtehuis. Sinds 2016 beschikt ons team eveneens over een 
maatschappelijk werker die voor de na-verblijfopvolging zorgt. 
 
Een logistieke hulp staat vooral in voor huishoudelijke taken en het onderhoud van de infrastructuur 
van het opvangtehuis. Ze is een belangrijke link tussen het team en de bewoners door haar 
gedifferentieerde positie wat de individuele psychosociale begeleiding betreft. Meer algemeen is ze 
geïntegreerd in het dagelijks leven van het huis en ze werkt er volop aan mee. 
 
Tenslotte ondersteunt een halftijds administratief bediende de directie en het begeleidingsteam bij 
verschillende taken (ingeven van boekhoudkundige informatie en diverse administratieve 
opvolgingsgegevens). 
 
Dankzij de financiële steun van Viva For Life konden we in juni 2019 een halftijdse opvoeder 
aanwerven voor één jaar om het DOMINO-project uit te voeren (zie pagina 18). 
 
Subsidiëring:  

Ons onthaaltehuis krijgt sinds de oprichting een jaarlijkse subsidie van de GGC. Elk jaar ontvangen we 
een vast bedrag. Deze subsidie dekt de personeelskosten, de exploitatiekosten en de beheerskosten.  
We genieten ook van een MARIBEL-subsidie voor 1,5 voltijdse equivalenten.  
 
De inwerkingtreding van de nieuwe verordening voor de sector van de hulp aan daklozen en de 
toekomstige uitvoeringsbesluiten (gepland voor 2021) zullen de financieringswijze van onze 
vereniging specificeren. 
 

Onthaal en begeleiding 

1. Doelgroep 
 
Ons opvangtehuis richt zich tot alle vrouwen, alleen of met kinderen, en ook tot families, die tijdelijk 
en om uiteenlopende redenen geen huisvesting hebben.  
De VZW maakt geen onderscheid tussen de bewoners op basis van hun godsdienst, afkomst, cultuur, 
sociaal verleden, administratief statuut enz.  
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We zorgen zoveel mogelijk voor een goed evenwicht binnen de groep bewoners bij een nieuwe 
opname. Deze opname kan worden overwogen als het team oordeelt dat het gemeenschapsleven 
mogelijk is en dat een begeleidingswerk kan uitgevoerd worden.  
 
In 2019 waren er 48 verschillende "verblijven" in het onthaaltehuis Onderweg. Van deze familie-
eenheden waren er al 17 aanwezig voor 1 januari 2019. Opgemerkt dient te worden dat één persoon 
in de loop van het jaar twee keer heeft verbleven (een vrouw met een kind). 
 

Onderverdeling van de verblijven volgens de aankomstdatum: 

 

Aantal verblijven % 

Aankomst in 2017 2 4 % 

Aankomst in 2018 15 31 % 

Aankomst in 2019 31 65 % 

TOTAAL 48 100 % 

 

2. Toelatingen en onthaal 
 
Ons doel is om iedere huisvestingsaanvraag professioneel en respectvol aan te pakken. Wij 
analyseren iedere aanvraag individueel en proberen de meest geschikte oplossing te bieden. De 
toelatingscriteria werden objectief bepaald en zijn bedoeld om het begeleidingsaanbod af te 
stemmen op complexe situaties en om een veilige huisvestingsplaats te garanderen aan de 
toegelaten personen. 
 
Dit zijn de toelatingscriteria:  

- de capaciteit om de verblijfskosten ten laste te nemen;  

- de wil om samen te werken met een pluridisciplinair team in het kader van een begeleidingsproject; 

- medische opvolging voor belangrijke verslavingen en psychologische problemen; 

- een uitgesproken akkoord met het Huishoudelijk Reglement van het onthaaltehuis.  
 
Vanaf mei 2017 hebben we een “wachtlijst” gecreëerd om de aanvragen correct en billijk te kunnen 
behandelen. Sindsdien kunnen opnameaanvragen ingediend worden van maandag tot vrijdag, van 8u 
tot 17u; dit kan telefonisch, per mail of ter plaatse. Dit eerste contact geeft het team de mogelijkheid 
om de ontvankelijkheid van de aanvraag te analyseren en de nodige gegevens in te zamelen om de 
aanvraag op de wachtlijst te kunnen zetten. Het betreft hier de identiteitsgegevens van de persoon, 
de identiteitsdocumenten, het statuut op het Belgisch grondgebied en/of zijn inkomsten. Deze 
personen worden uitgenodigd om hun aanvraag om de vijftien dagen te hernieuwen. Als er een 
kamer beschikbaar is, contacteert het team de persoon waarvan de gezinssamenstelling 
overeenkomt met de grootte van de kamer, conform de chronologische volgorde op de wachtlijst. 
Dan wordt zo snel mogelijk een onthaalgesprek vastgelegd. In 2019 hebben we 701 
opnameaanvragen op onze wachtlijst gecodeerd. 34% van de aanvragen betrof alleenstaande 
vrouwen, 21,5% een ouder met één kind, 20% een ouder met twee kinderen of een koppel met één 
kind en 24,5% aanvragen van gezinnen met minstens 4 personen. Slechts 4,5% van de aanvragen 
resulteerde in opname. Laten we er hier op wijzen dat in 2019, van de 171 aanvragen van gezinnen 
met vier gezinsleden of meer, we slechts twee gezinnen konden opvangen.Door de configuratie van 
de kamers is het erg moeilijk om grote gezinnen op te vangen, omdat er dan verschillende kamers 
gelijktijdig beschikbaar moeten zijn. 
 
 
 



 
8 

In 2019 hebben we 48 onthaalgesprekken gevoerd.  
Tijdens dit gesprek wordt het opvangtehuis voorgesteld aan de persoon. Er wordt specifiek aandacht 
besteed aan het pedagogisch project en het huishoudelijk reglement.  
Als een onthaal geconcretiseerd is, wordt een wederzijds akkoord tussen de persoon en het 
opvangtehuis geformaliseerd door de handtekening van de onthaalovereenkomst. In 2019 ging na 
een discussie met de maatschappelijk werkers de eerste onthaalovereenkomst van zes maanden 
naar drie maanden. Daarna kan de onthaalovereenkomst verlengd worden voor periodes van 3 
maanden (zonder einddatum zolang er begeleiding in die zin is). 
 
Hiervan hebben er 17 niet geleid tot opvang. Daar zijn verschillende redenen voor:  

 mensen trokken hun aanvraag in na de onthaalgesprekken: 8 van de 17 gevallen. 

 De mensen voldeden niet aan de opvangvoorwaarden: 4 van de 17 gevallen. 

 het team was van mening dat niet was voldaan aan de eisen van de missie, de middelen van 
het onthaaltehuis en de situatie van de personen: 3 van de 17 gevallen. 

 Mensen worden opgesloten en wachten op hun vrijlating (gesprek in de gevangenis): 2 van 
de 17 gevallen. 

 
Bij een negatieve beslissing van het team en in het geval waarin een onthaal niet kan gebeuren, moet 
erop gewezen worden dat de redenen aan de personen uitgelegd worden en in de mate van het 
mogelijke alternatieve pistes aangebracht worden.  
 

3. Kenmerken van de bewoners 
 
In totaal werden 92 personen opgenomen in het onthaaltehuis, verdeeld over 48 “verblijven” in de 
loop van het jaar 2019. Bij “anderen” gaat het over één gezin dat bestond uit de grootmoeder die 
vergezeld werd door haar kleinzoon, 2 vrouwen begeleid door hun dochters (volwassenen) en 1 
vrouw begeleid door haar dochter en broer (volwassene). Opgemerkt dient te worden dat onder de 
vrouwen, 1 ervan zwanger was tijdens haar verblijf.  

 

Onderverdeling naar het soort gezin: 

 Vrouwen Mannen Kinderen  
< of = 3 

jaar 

Kinderen  
> 3 jaar 

TOTAAL % 

Alleenstaanden 20 0 0 0 20 21,5 % 

Eenoudergezinnen 20  15 13 48 52 % 

Gezinnen 4 4 2 5 15 16,5 % 

Anderen 6 1 0 2 9 10 % 

TOTAAL 50 5 17 20 92 

% 54 % 5,5 % 18,5 % 22 % 
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Onderverdeling van 55 volwassenen bewoners volgens geslacht en leeftijd:  

 18-25 jaar 
oud 

26-35 jaar 
oud 

36-45 jaar 
oud 

46-55 jaar 
oud 

56-65 jaar 
oud 

+65 jaar 
oud 

Vrouwen 12 18 11 3 5 1 

Mannen 1 1 2 1 0 0 

TOTAAL 13 19 13 4 5 1 

% 24 % 34,5 % 24 % 7% 9 % 1,5 % 

De gemiddelde leeftijd voor de vrouwen en de mannen is 36 jaar oud. 
 
 

Onderverdeling van 37 kinderen onder de bewoners volgens geslacht en leeftijd:  

 0-3 jaar oud 4-8 jaar oud 9-13 jaar oud 14-18 jaar oud 

Meisjes 9 1 1 4 

Jongens 8 12 1 1 

TOTAAL 17 13 2 5 

% 46 % 35 % 5,5 % 13,5 % 

De gemiddelde leeftijd voor de kinderen is 4 jaar oud en 11 maanden.   
 

Onderverdeling volgens 26 broers en zusters: 

 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 

Gezinsgrotte 17 7 2 0 

% 65 % 27 % 8 % 0 % 

 
We merken ook op dat 12 gezinnen één of meer kinderen hadden die hen niet vergezelden tijdens 
hun verblijf, wat neerkomt op 25 kinderen tussen 1 en 16 jaar oud. Deze kinderen werden ofwel op 
gerechtelijk bevel geplaatst ofwel ondergebracht bij de vader of het gezin, ofwel verbleven nog in het 
land van herkomst van de ouders. 
 

Onderverdeling van de 23 kinderen die niet aanwezig in het onthaaltehuis waren volgens leeftijd:  

 0-3 jaar oud 4-8 jaar oud 9-13 jaar oud 14-18 jaar oud 

Kinderen 3 7 4 9 

% 25 % 32 % 14 % 29 % 

 
Bezettingsgraad:  

In 2019 werden 11.277 overnachtingen geregistreerd. Dit komt neer op een bezettingsgraad van 

91%. Deze berekening houdt rekening met het feit dat een kamer voor alleenstaande vrouwen 

tijdelijk ontoegankelijk was door waterinfiltratie. 

Doorverwijzing:  

Wat de doorverwijzing van de opgevangenen betreft, stellen we vast dat de noodverblijfcentra 
(40%) en andere diensten in de sector van de daklozenhulp (29%) de belangrijkste organisaties zijn 
die de opgevangenen in onze instelling doorverwijzen (69%). 
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Onderverdeling van de verblijven volgens de doorverwijzingsinstellingen: 

 Samu 
Social 

Centre 
Ariane  

Ilot 
160 

Andere 
sectoren 
thuislozen 

Maatschap
pelijke 
werking 

Na-
verblijf 

Ziekenhuis SAJ Spontaan 

Doorver
wijzing 

4 3 12 14 6 1 2 1 5 

% 8,5 % 6,5 % 25 % 29 % 12,5 % 2 % 4% 2 % 10,5 % 

 
Nationaliteit, moedertaal en verblijfsvergunning:  

Wat het profiel van de opgevangen bewoners betreft, waren de personen vooral van Belgische 
nationaliteit. Bijna iedereen was Franstalig. Twee mensen waren Nederlandstalig en twee spraken 
geen Frans of Nederlands, maar Roemeens. Voor bepaalde begeleidingsgesprekken hebben wij een 
beroep moeten doen op tolken (Roemeens en Arabisch). 
 

Onderverdeling van de volwassenen volgens hun nationaliteit:  

 Belg EU Europa 
buiten EU 

VS Azië Afrika 

Nationaliteit 39 7 0 0 0 9 

% 71 % 13 % 0 % 0 % 0 % 16 % 

 
Mensen zijn Belgische of Europese onderdanen (Frankrijk, Spanje en Roemenië), het Afrikaanse 
continent komt op de tweede plaats met verschillende landen (Marokko, Democratische Republiek 
Congo, Senegal, Guinee, Mali, Rwanda).  
 
Van de verwelkomde personen hadden er 39 een Belgische identiteitskaart, 14 een 
verblijfsvergunning (B, C, E, E+, F, F+... kaart), 1 een buitenlandse identiteitskaart en 1 persoon had 
geen verblijfsvergunning. 
 
Merk op dat we hier alleen rekening hebben gehouden met de nationaliteiten en 
identiteitsdocumenten van de volwassenen. Het gebeurt namelijk geregeld dat de kinderen niet 
dezelfde nationaliteit of dezelfde verblijfsvergunning hebben als de ouder(s) aanwezig in het 
opvangtehuis. Wat de verblijfsvergunning betreft, gaat het om de situatie bij aankomst in het 
opvangtehuis: de administratieve situatie kan evolueren tijdens het verblijf. 
 
Problematieken: 

De problematieken, aangekaart door de mensen die bij ons aankomen, zijn heel uiteenlopend; hoe 
dan ook ligt het verlies, de afwezigheid of de ongeschiktheid van de woning in alle gevallen aan de 
basis van de opnameaanvraag.  
Deze oorzaak bundelt diverse feiten zoals: 

 uitzetting uit de woning (onbetaalde huur) 
 vertrek uit een krotwoning 
 huiselijk geweld  
 scheidingen, echtscheidingen, conflicten tussen kinderen en hun ouders  
 einde huurcontract - opzegging huur  
 einde transitwoning  
 vrijlating uit de gevangenis 
 problematisch drugs- of alcoholgebruik  
 ernstige conflicten met de eigenaar of met medebewoners  
 vrijwillig vertrek naar een andere onthaaltehuis 
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 uitsluiting of einde contract van een huisvestingscentrum (opvangtehuis, crisiscentrum of 
centrum voor asielzoekers). 

 
Er zij op gewezen dat deze oorzaken in sommige situaties cumulatief zijn en dat het verlies van 
huisvesting in 43% van de gevallen verband houdt met een situatie van echtelijk geweld en 
intrafamiliaal geweld of gezinsconflicten. 
 
Opleiding en socio-professionele integratie:  

Veel bewoners zijn vrij laag geschoold. Sommige bewoners die uit het buitenland komen zijn bijna 
niet geschoold. Weinig mensen werken bij aankomst in het onthaaltehuis. Ondanks de moeilijkheden 
voor sommige mensen om zich in te passen in een socio-professionele omgeving, begeleidt het team 
elke bewoner om te bekijken welke integratiepistes het meest geschikt zijn voor hun situatie. Het kan 
gaan om het hervatten van een studie of een beroepsopleiding of om een professionele 
heroriëntatie. Tijdens het verblijf ondersteunt het team de mensen die willen, bij hun zoektocht naar 
werk (opmaak CV en motivatiebrieven, raadplegen van aankondigingen, hulp bij de voorbereiding 
van een sollicitatiegesprek, de arbeidswetgeving begrijpen…). Opgemerkt moet worden dat van de 
tien jonge vrouwen onder de vijfentwintig jaar er nog maar één naar school ging toen ze bij het 
onthaaltehuis aankwam en dat een andere vrouw een baan had. De andere acht waren allemaal uit 
het algemeen of beroepsonderwijs gestapt en hadden dus geen diploma hoger secundair onderwijs. 
Tijdens hun verblijf zijn drie jonge vrouwen teruggekeerd naar de opleiding (opfrissing of 
kwalificatie). De anderen willen ofwel een baan vinden ofwel bij hun pasgeboren kind blijven. 
 

4. Begeleidingen 
 
Omkadering 

De situatie van de bewoners wordt gevolgd door twee medewerkers, hun referenten. Er wordt 
voorgesteld in trio te werken (sociaal assistent-opvoeder-bewoner). Deze werkwijze biedt de 
gehuisveste persoon een houvast en dus een zekere stabiliteit. Bovendien zijn de verschillende visies 
en analyses van de leden van het trio heel verrijkend, in die zin dat ze elkaar aanvullen om actiepistes 
te vinden die de bewoner toelaten zijn leven in handen te nemen. 
 
Er worden regelmatig gesprekken georganiseerd om de balans op te maken en de evolutie van de 
situatie te bespreken. De werknemers luisteren, ze nemen waar en begeleiden de mensen. Ze 
kunnen gemakkelijk worden aangesproken om te antwoorden op vragen, bedenkingen, angsten en 
problemen van de persoon. 
Vóór de eerste zes huisvestingsmaanden aflopen, wordt samen met de bewoners een evaluatie 
georganiseerd om te bepalen of het noodzakelijk is de opvang verder te zetten. Als dat het geval is, 
kan een verlenging van drie maanden (hernieuwbaar) ondertekend worden. 
 
Activiteiten 2019 

Gezien de diversiteit van de groep op alle vlakken is het team creatief en het organiseert 
verschillende activiteiten die aan de diversiteit van de groep aangepast worden. De aangeboden 
activiteiten zijn bijvoorbeeld:  

 Gezelschapsspelen voor kinderen en volwassenen 
 Muzikale animaties voor kinderen (geanimeerd door een professional) 
 Verhaallezingen voor kinderen (geanimeerd door een professional) 
 Psychomotorische activiteiten voor kinderen (onder leiding van een professional) 
 Oudercafé 
 Massagesessies voor moeders (uitgevoerd door professionals) 
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 Wereldmaaltijden, kookworkshops 
 Feestelijke gelegenheden: verjaardag, Halloween, Sint-Niklaas, Kerstmis… 
 Culturele, sportieve en recreatieve uitstappen  
 Huiswerkhulp 
 Welzijnssessie: het maken van natuurlijke producten, massage, bereiding van detox sap... 
 Bioscoopavonden 
 Krant “Onderweg” 
 Sportdag  

 
Bovendien wordt elke week een verplichte bewonersvergadering georganiseerd teneinde alle 
mensen gedurende 1u bijeen te brengen. Deze vergaderingen worden voortaan georganiseerd op 
basis van een cyclus van vijf weken, waarbij elke week een van de volgende activiteiten wordt 
aangeboden: spelactiviteit, praatgroep over een thema, filmvoorstelling, externe genodigde en 
groepsleven. Bij de behandelde thema’s in het kader van de praatgroepen hadden we onder andere: 
de discriminatie, handicap, genderongelijkheid, hygiëne, enz. Als ludieke activiteiten hadden we 
bijvoorbeeld karaoke, gezelschapsspellen, mimespelers, yoga…  
 
Eén keer per week, op woensdagochtend werd een kinderdagverblijf gehouden in het huis. Het doel 
van dit kinderdagverblijf is, ouders met kinderen onder de 3 jaar, die nog niet naar een 
kinderdagverblijf of kinderopvang gaan, toe te laten een voormiddag te hebben zonder voor hun kind 
te moeten zorgen.  
 
Bij elk 'feest' (Carnaval, Pasen, Halloween) maken we gebruik van de activiteiten georganiseerd door 
de Gemeente Sint-Gillis om een uitstap te maken met de kinderen. De bewoners nemen ook deel aan 
creatieve workshops die toelaten om het huis te versieren. 
 
In december kwam Sinterklaas op bezoek in het onthaaltehuis om clementines, snoep en geschenken 
uit te delen. Op 19 december organiseerden we een eindejaars feest met een feestmaal en 
animaties. Er werden toen ook geschenken uitgedeeld.  
 
Tijdens de schoolvakanties wordt een programma uitgewerkt om activiteiten aan te bieden aan 
kinderen en volwassenen, bijvoorbeeld een daguitstap naar zee, een bezoek aan een museum 
(natuurwetenschappen en chocolade), bioscoopbezoek, dag bij Pairi Daiza, diy, schilderatelier, 
gebak... 
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In 2019 hebben we ook een innovatief project uitgevoerd in samenwerking met het bedrijf 
WAVESTONE, dat gespecialiseerd is in IT en cyber security. Ter gelegenheid van een dag van 
solidariteit onder leiding van hun bedrijf "POWERDAY" zetten hun team van een tiental medewerkers 
hun expertise in ten behoeve van de bewoners van het onthaaltehuis, de mensen die worden 
opgevolgd in de begeleiding na verblijf en het Escale team. Er werden verschillende workshops 
georganiseerd: "Word en Excel: ontdekken van kantoortoepassingen", "Schrijven van een e-mail", 
"Goede internetpraktijken", "Redactie van CV en interview", "Communicatieplan voor Escale". 
 
“Vakantie voor iedereen” 

Dit jaar hebben de bewoners van het onthaaltehuis zich in Waimes een beetje kunnen vermaken om 

zich te ontworstelen aan de beperkingen van het alledaagse leven. Tijdens deze escapade was het 

een gelegenheid om goede momenten te delen tussen bewoners maar ook tussen bewoners en 

werkers, om uit te rusten en elk van hen was in staat om een band met de anderen te creëren. 

Sommige ouders waren nog nooit met hun kinderen op vakantie geweest, andere waren nog nooit in 

de Ardennen geweest. Het was goed voor ons allemaal! 

 

 
Getuigenis van een moeder met een baby: 
 
"Ik ben nog nooit op vakantie geweest met één van mijn kinderen. Ik wilde niet terug naar Brussel 
komen. Er was een zeer goede sfeer. Iedereen was betrokken bij de verschillende taken (maaltijden, 
opruimen, enz.). Ik voelde me goed, uitgerust. Ik heb met de andere moeders in de groep kunnen 
delen wat het betekent om moeder te zijn. Ik waardeer ook de uitwisselingen met de opvoeders die 
ons vergezelden. » 
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Getuigenis van een vrouw: 
 
"De omgeving was prachtig. Ik was verbaasd omdat het echt goedkoop was. Sinds mijn eerste 
bevalling ben ik niet meer op vakantie geweest. Dus ik heb nog meer van de reis genoten. Het was 
een moment voor zichzelf, om niet meer aan problemen te denken. Ik had een grote kamer om te 
ontspannen en ik was blij dat ik mezelf wat rust kon gunnen. We hebben heel goed gegeten en er 
waren geen problemen in de groep. » 
 
Getuigenis van een moeder van twee: 
 
"Weggaan is een luxe als je geen huis meer hebt. Vóór Escale was ik nog nooit met mijn kinderen op 
vakantie geweest en dit is de tweede keer dat het onthaaltehuis mij deze mogelijkheid biedt. De 
mogelijkheid hebben om te vertrekken is het gevoel hebben dat je bestaat. Ik leefde op dat moment 
een moeilijk periode. Tijdens deze reis heb ik mijn zorgen aan de kant kunnen zetten. Ik vergat dat 
we in een onthaaltehuis zitten en ik kon het moment ten volle beleven. De reis deed me beseffen dat 
het belangrijk is om tijd te nemen voor mezelf en mijn kinderen. Het gaf me het vertrouwen om een 
lang weekend met hen te plannen. 
De groep was geweldig, de activiteiten ook. We hebben mijn verjaardag gevierd... we hebben samen 
gekookt. Ik wou dat ik langer had kunnen blijven. Het contact met de werkers was anders. Je kon een 
echt vertrouwen van hen voelen en ik voelde me gewaardeerd. 
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Project met kunsttherapie 
 
We hadden het genoegen Maya, een student kunstzinnige therapie, te verwelkomen voor de 
realisatie van haar stage die eind 2018 tot april 2019 plaatsvond. Na een lange periode van contact 
met de bewoners om een band te scheppen en het project uit te leggen, vonden elke week 
gedurende enkele maanden individuele en groepsworkshops plaats over het thema water. Het doel 
was om individuele waterfonteinen te maken van persoonlijke elementen. Gedurende de hele cursus 
begeleidde Maya elke deelnemer om dit project te voltooien door hen te laten kennismaken met 
verschillende artistieke technieken zoals water schilderen, mozaïek, ... 
 

Uittreksel uit de workshopverslagen :  
 
"Dit is de eerste keer dat LA de twee uur durende 
workshop met ons doorbrengt. Ze leek erg blij om daar 
te zijn en ze deed iets heel moois, en dan nog wat meer 
omdat ze niet kon stoppen. Ze zei dat ze na een zeer 
zware week (de dood van een dakloze vriendin die naast 
LA niet veel andere mensen had) haar gedachten kon 
verzetten. Nogmaals, ik vind het geweldig hoe de 
deelnemers elkaar aanmoedigen en feliciteren. Aan het 
einde van de workshop hebben we alle creaties bij 
elkaar gezet en het was prachtig om te zien. Ze hebben 
me allemaal geholpen met opruimen. » 
 
Gemeenschapsleven 

Het gemeenschapsleven gaat verder dan het begrip 
samenwonen. Het is de plaats waar democratie een 
nieuwe vorm krijgt met zijn regels, zijn organisatie en 
zijn waarden. Het gaat er niet om naast de andere te 
leven, maar wel met hem. Het opvangtehuis wil geen 

willekeurige regels opleggen, we denken samen na om ze aan te passen aan de groep binnen het 
onthaaltehuis.  
 

5. Ouder-kindrelatie 
 
Ouderschapsondersteuning 

We willen de gezinnen een stabiele omkadering bieden, die zorgt voor structuur en een veilige 
omgeving ter bevordering van de ontwikkeling van serene gezinsrelaties. In heel wat situaties is het 
van het grootste belang om de ouders opnieuw vertrouwen te laten opbouwen met betrekking tot 
hun vaardigheden en hun rol als ouder en opvoeder. Het team probeert iedereen te waarderen en 
biedt een luisterend oor als er moeilijkheden zijn bij de opvoeding of de ontwikkeling van de 
kinderen. 
 
Deze begeleiding is zowel individueel als collectief mogelijk. In ieder geval zal de ploeg zich ervan 
weerhouden de plaats van de ouders in te nemen. Bij eventuele interventies houdt het team zowel 
met de vragen van de kinderen als van de ouders rekening. De maatschappelijk werker kan de ouder 
efficiënt advies verlenen als deze laatste dit wenst, bijvoorbeeld om de behoeften van zijn kind beter 
te begrijpen en te leiden, of het nu op vlak van school, gezondheid of gewoon de persoonlijke 
ontwikkeling is, via een gerichter kader, zoals door sport of creatieve activiteiten. 
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In 2019 werd deze lijn verder versterkt dankzij de aanwerving van een deeltijdse maatschappelijk 
werker vanaf februari met een vast contract via het Maribel-social. Er werden specifieke individuele 
en collectieve activiteiten uitgevoerd (Oudercafé, ondersteuning bij dagelijkse taken voor moeders in 
moeilijkheden). De externe middelen van SOS kinderen of het SAJ (Jeugddiensten), blijven 
beschikbaar voor het team, en kunnen dit jaar ook worden gebruikt voor vragen over misbruik of 
geweld. 
Het Oudercafé werd in 2019 negen keer gehouden. Dit is het moment voor ouders om een pauze in 
te lassen en een stap terug te doen van hun opvoedingsvaardigheden, of om na te denken over wat 
het voor hen betekent om een ouder te zijn. Deze activiteit stelt ons in staat om samen de tijd te 
nemen voor een bepaald onderwerp. Dit jaar hebben we verschillende thema's behandeld: de 
ontwikkeling van het kind, het slapen en naar bed gaan, en de burn-out van de ouders. Tijdens deze 
workshops worden verschillende media gebruikt, fototalen, documentaires, "ieder voor zich" 
oefeningen, inprentingsworkshops of spelletjes met de kinderen. Deze momenten hebben vooral een 
collectief doel, maar soms staat een moeder er alleen voor en is het dan een kans om echt met haar 
in te gaan op het onderwerp. 
 

Dit jaar hebben we ook de samenwerking met de "oudercoach", die in 2018 van start ging, een tijdje 

voortgezet. Ze bezocht de jonge moeders van het onthaaltehuis één keer per week voor een moment 

van collectief delen. Deze activiteit kwam in de loop van het jaar tot een einde omdat ze niet meer 

voldeed aan de behoeften van de aanwezige gezinnen in het huis.  

In 2020 willen we nog steeds de nadruk leggen op individuele follow-up en meer van dit soort 

activiteiten voorstellen. Er zal ook worden nagedacht over de coördinatie van de activiteiten tussen 

de ondersteuning van het ouderschap en het Domino-project om de rol van deze verschillende 

werkdomeinen in het huis te bepalen. 
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6. Specifieke begeleiding van kinderen 
 
Het doel van het opvangtehuis Onderweg is te voldoen aan de bovengenoemde Overeenkomst en ze 
na te leven en dus het welzijn van de kinderen te garanderen door hen een geruststellende 
huisvesting te bieden, hen te waarderen als personen en hun plaats binnen het gezin en de 
gemeenschap te waarderen. 
 
Het kind moet bij zijn aankomst begeleid en gerustgesteld worden. Het moet vertrouwd worden 
gemaakt met de werking van het onthaaltehuis. Daartoe moet het de plaats en de regels kennen en 
alle medewerkers en bewoners ontmoeten.  
 
De olifant Pedro brengt een virtueel bezoek aan het huis en stelt de regels voor aan de kinderen. 
Dankzij de olifant Pedro kunnen de kinderen een virtueel bezoek brengen aan het tehuis en de regels 
ervan leren (ROI Kind). Dankzij dit pedagogisch hulpmiddel heeft het team zich meer de gewoonte 
toegeëigend om specifiek tijd te voorzien voor het onthaal van kinderen in het huis. 
Tijdens zijn verblijf zal het kind aangespoord worden om zijn ervaring in het huis te uiten (welke 
moeilijkheden en verlangens heeft het, wat voelt het enz.) Het is van primordiaal belang om het kind 
toe te laten volop kind te zijn. Zo waren er in 2018 praatmomenten en diverse specifieke activiteiten 
zoals knutsel, uitstap, pizzaavond en spelletjes, het bezoek van een tovenaar of een verteller… 
Rekening houden met het welzijn van de kinderen, zijn integratie en hun plaats in de instelling is 
prioritair, net als de behoeften van zijn ouders. Parallel en in verband met de problematieken, 
hebben we herhaaldelijk samengewerkt met de Dienst Jeugdbijstand en de Dienst jeugdbescherming 
voor kinderen die er al een dossier hadden.  
 
Kleuterschool en school 

Als de gezinnen aankomen in het onthaaltehuis, gaan slechts enkele kinderen jonger dan drie, reeds 
naar de kinderopvang. In 2019 ging slechts één kind jonger dan drie jaar naar een crèche bij 
aankomst in het huis. In de loop van het jaar hebben we drie kindjes in de crèche kunnen inschrijven. 
Dankzij een goede samenwerking met de gemeente Sint-Gillis verliep het inschrijven in de 
gemeentelijke crèches gemakkelijker voor de bewoners van het onthaaltehuis. Sommige moeders 
kiezen ervoor om hun kind niet in een crèche in te schrijven voordat ze met de kleuterschool 
beginnen. 
  
Vanaf de lagere school leeftijd gingen alle kinderen naar school. Niet alle ouders zijn echter altijd 
geneigd om de schoolplicht ernstig te nemen en ervoor te zorgen dat hun kinderen regelmatig naar 
school gaan. Sommige ouders ervaren moeilijkheden om hun schoolgaande kinderen te begeleiden. 
Dit wordt, onder andere, verklaard door het feit dat de ouders zelf vaak een gebrekkige schooltijd 
hebben gekend, zich volledig vervreemd voelen van de schoolinstellingen en zich moeilijk kunnen 
engageren, zelfs voor het welzijn van hun kinderen. Voor anderen verzwakt hun moeilijke situatie 
hun vermogen om rustig te investeren in het begeleiden van hun kind naar school. Het werk van het 
onthaaltehuis bestaat er dus in de ouders meer te betrekken bij het schoolleven van hun kind, via 
begeleidingen op school (rapporten, ontmoeting met leerkrachten of directeur) en de verenigingen 
en diensten te laten kennen die kinderen toelaten deel te nemen aan buitenschoolse activiteiten 
tegen verminderde tarieven (ziekenfondsen, AMO enz.). Daarnaast kan er een huiswerkbegeleiding 
in functie van de behoeften worden geregeld door maatschappelijk werkers binnen het huis.  
 
Tot slot maakte geen enkel kind gebruik van de bestaande buitenschoolse activiteiten bij het 
onthaal van de bewoners. Die laatste zijn meestal te duur, hulpbehoevende ouders investeren hierin 
duidelijk niet. In de mate van het mogelijke proberen wij de bewoners te laten kennis maken met de 
mogelijke en toegankelijke of zelfs gratis activiteiten.  
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Niet-aanwezige kinderen en ouders 

Heel wat gezinnen doorlopen een chaotisch levensparcours, getekend door gezinsbreuken. Zoals al 
vermeld komen sommige ouders zonder hun kinderen naar het onthaaltehuis. De redenen zijn 
divers: plaatsing door gerechtelijke beslissing, huisvesting bij de vader of de familie, of zelfs kinderen 
die nog altijd in het land van oorsprong van de ouder verblijven. De ouders lijden vaak onder deze 
afwezigheid. Daarom staan de maatschappelijk werkers ook als de kinderen niet in het huis aanwezig 
zijn, open om hierover te praten met de bewoners. 4 families kregen in het onthaaltehuis tijdens de 
weekends of op woensdagnamiddag bezoek van hun geplaatste kinderen. Dit kan een eerste stap zijn 
voor deze ouders om het hoederecht over hun kinderen terug te krijgen. 
 
Op dezelfde manier speelt de afwezige ouder, gewoon al omdat hij of zij ouder is, een belangrijke rol 
in het leven en de ontwikkeling van het kind, ook als deze ouder niet onmiddellijk deel uitmaakt van 
het leven van het kind. In functie van iedere afzonderlijke situatie proberen de referenten de kwestie 
van de relaties met de afwezige ouder ter sprake te brengen om in het bijzonder het bezoek- en/of 
het hoederecht voor de kinderen te regelen. Er kunnen bezoeken georganiseerd worden in de 
woonruimte van het onthaaltehuis. 
 
DOMINO-Project 
 
In oktober 2018 dacht het team na over een nieuw project gericht op het ouderschap. Geboren uit 
een behoefte om speciale aandacht te besteden aan jonge kinderen en hun ouders. Maar ook op 
verzoek van de ouders zelf. Daarom deden we een beroep op "Viva For Life" voor een 
subsidieaanvraag.  
 
De projectoproep werd in maart 2019 gehonoreerd en in juni van dat jaar hebben we het project 
geconcretiseerd. We huurden een parttime persoon in en tekenden samenwerkingen met 
verschillende externe professionals.  
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Met de volgende doelstellingen:  

 Voor de ouders: om de ouder te waarderen, om hem vertrouwen te geven in zijn 
vaardigheden, om hem te adviseren, om hem de verschillende facetten van de ouderlijke rol 
te laten ontdekken. 

 Voor de kinderen: om hen in staat te stellen te groeien en zich rustig te ontwikkelen, om hun 
kindertijd ten volle te beleven in een veilige omgeving.  

En een tweeledig actieplan:  

 Ondersteuning van het ouderschap: het opzetten van een kader dat is aangepast aan de 
behoeften van de ouders op belangrijke momenten. Bij voorbeeld: monitoring van de 
zwangerschap met de tussenkomst van een vroedvrouw of een doula. Workshops en 
geïndividualiseerd advies over voeding, dagelijkse verzorging en slaap. Voortzetting van 
discussiemomenten en uitwisselingen tussen paren tijdens het "oudercafé".  

 Ontwikkeling en welzijn van de kinderen. Organisatie van workshops aangepast aan de 
behoeften van de kinderen volgens hun leeftijd: psychomotoriek, verhalen vertellen, 
massage, uitdrukking van emoties. 

Concreet kunnen we sinds juni 2019 :  

 Versterken van de aanwezigheid in het dagelijks leven en zo de ouders ontlasten tijdens 
meer gecompliceerde momenten (terugkomen van school, maaltijden, naar bed gaan). Het 
voorstellen van workshops en discussies die zijn afgestemd op de behoeften van de ouders 
en de in stand houding van het café van de ouders.  

 Voor de kinderen hebben we wekelijkse activiteiten opgezet op woensdagmiddag. Muzikaal 
ontwakingsworkshop met La chaise musicale, vertelworkshop met het Théâtre de la Parole 
en psychomotoriek met Marion Duru in de Espace singularité plurielle in Sint-Gillis. De 
workshops zijn begonnen in september 2019 en lopen tot juni 2020.  

 Om de collectieve reflectie van het team over ons werk van de begeleidende kinderen te 
versterken. Verbetering van de ruimtes voor kinderen (speelkamer, kinderhoek in de 
woonkamer) en het beheer van de donaties (spelletjes aangepast aan de kinderen, 
"spelletjes"-kit voor gezinnen bij het verlaten van het huis. 

 
 

7. Toegang tot gezondheidszorg 
 
Meerdere van onze bewoners hebben een moeilijk traject en moeilijke leefomstandigheden gekend. 
Een traject waarin het voor sommigen een prioriteit was om te overleven, waarbij hun lichamelijke 
en geestelijke gezondheid naar het tweede plan werd verschoven. Zodra de mensen 'gesetteld' en 
gerustgesteld zijn, wordt hun gezondheidstoestand opnieuw belangrijk voor hen…  
 
Aangezien het opvangtehuis geen medisch centrum is, omvat onze missie wel toegang tot 
gezondheidszorg, maar niet het aanbieden van gezondheidszorg. Het behoort tot onze 
hoofddoelstellingen om de omstandigheden zo te creëren dat bewoners tijdens hun verblijf in het 
opvangtehuis opnieuw gaan investeren in hun eigen gezondheid en die van hun kinderen, maar ook 
dat ze het bestaande sociale en gezondheidsnetwerk leren gebruiken om er ook na hun verblijf 
gebruik van te kunnen maken. 
 
In 2019 waren de meeste onthaalde personen in orde met het ziekenfonds. Voor de personen die dat 
niet waren bij hun aankomst in het huis, ging het om een prioritaire stap. Elke persoon brengt een 
bezoek aan een dokter, tijdens de eerste twee weken van zijn verblijf. Dit bezoek gebeurt bij de 
huisarts naar keuze. In het geval ze geen huisarts hebben, worden ze doorverwezen naar de 
medische wijkcentra. De eigen bijdrage van deze raadpleging wordt ten laste genomen door het 
opvangtehuis. 
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38% van de bewoners geeft aan fysieke gezondheidsproblemen te hebben wanneer ze het huis 
binnenkomen, voornamelijk gewrichtsproblemen, genetische ziekten, de gevolgen van consumptie 
(zweren, mond-tandproblemen, enz.), ademhalingsproblemen, dermatologische problemen, 
diabetes... In 2019 hebben we een vrouw met een handicap en grote mobiliteitsproblemen 
opgevangen. 
 
Sommige geneesmiddelen worden genomen in aanwezigheid van een maatschappelijk werker 
(psychotrope stoffen, substitutiebehandelingen, sterke pijnstillers enz.). Het is niet de bedoeling de 
behandeling toe te dienen aan de persoon, maar hem te begeleiden bij de inname ervan om met 
hem te werken aan zijn relatie tegenover verzorging en gezondheid. We zien ook toe op het gebruik 
van de bewoners om eventueel misbruik te vermijden en ervoor te zorgen dat de medische 
voorschriften worden nageleefd. Dit moment is ook een gelegenheid voor het team om het thema 
gezondheid (in de brede zin van het woord) te bespreken met de bewoner. Zo kunnen we thema's 
bespreken als voeding, slapen, de gevolgen van bepaalde geneesmiddelen, somatisatie, preventie 
enz. 
 
In oktober 2019 namen we deel aan de preventiecampagne "Goedkopere tandheelkundige zorg?" 
georganiseerd door de Gezondheidsgroep van de Coördinatie van de Sociale Actie van Sint-Gillis. Bij 
deze gelegenheid boden 2 tandartsen, een maatschappelijk werker van het OCMW en een 
presentator de bewoners een voormiddag aan die gewijd was aan de tandheelkundige zorg. Iedereen 
die dat wil, kan profiteren van een gratis screening. Er werden ook adviezen en monsters gegeven 
aan de deelnemers. 
Bijna 58% van de bewoners lijdt aan geestelijke gezondheidsproblemen of een mentale beperking. 
Het grootste probleem zijn periodes van depressie die duidelijk te maken hebben met het 
levenstraject (40%). Andere personen lijden aan zwaardere pathologieën zoals psychose, schizofrenie 
of paranoia. 14% van de bewoners leed aan mentale beperking. Wij wijzen ook op het feit dat 
bepaalde mensen volgens de werknemers mentale gezondheidsproblemen hebben, maar dat 
daarover geen diagnose kan worden gesteld en dat in bepaalde gevallen, de mensen weigeren om 
zich te laten behandelen. 
 
Het publiek dat wij opvangen lijdt verder vaak aan verslavingen. En net als de mentale gezondheid zal 
een verslaving, als die aan het licht komt, besproken worden met de referenten van de persoon om 
uit te zoeken hoe de verslaving beheerst en/of aangepakt kan worden in samenwerking met een 
gespecialiseerde dienst. In 2019, had 16 % van de bewoners een verslaving waar het team van op 
de hoogte was. De meeste betrokken personen gebruiken cannabis, vervolgens gaat het om 
meervoudig gebruik, waarvan alcohol en cannabis meestal deel uitmaken. Drie vrouwen kregen een 
substitutiebehandeling met methadon tijdens hun verblijf.  
  

8. Middelen en verblijfkosten 
 
Van de 55 volwassenen zijn er 50% met een leefloon van het OCMW. De andere bronnen van 
inkomsten zijn verdeeld over het ziekenfonds (16%), inkomsten uit arbeid (12%), 
werkloosheidsuitkeringen (10%), pensioen (7%), uitkeringen voor gehandicapten (5%). We 
vermelden dat er zes situaties waren waarbij personen zonder inkomsten in het onthaaltehuis 
aangekomen zijn en waarbij voor het opnemen van de sociale rechten (leefloon van het OCMW) 
stappen ondernomen zijn. Eén persoon, zonder vergunningstitel, had geen persoonlijk inkomen en 
overleefde dankzij het inkomen van haar zuster. 
 
Naast de heel lage inkomsten, is ook het probleem van zware schulden sterk aanwezig. Hoewel 
sommige bewoners in het onthaalgesprek zeggen dat ze geen schulden hebben, blijkt dat de 
meesten er wel hebben (44%). Het gaat vooral om schulden die te maken hebben met boetes 
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opgelopen in het openbaar vervoer, ziekenhuisopnames, telecommunicatiekosten en 
verbruikskredieten. In 2019 hadden vier mensen een beheerder voor hun goederen bij hun aankomst 
en een aanvraag voor twee personen werd ingediend tijdens hun verblijf.   
 
Om hun budget niet nog meer te belasten, berekenen we hun verblijfkosten op hun netto-inkomen. 
Dat betekent dat de verblijfkosten heel variabel zijn. In 2019 bedroeg het totaal van de ontvangen 
verblijfkosten 77.000 euro. Er zijn echter gevallen waarbij de personen het onthaaltehuis verlaten 
met onbetaalde verblijfkosten.  
 
De huisvestingskosten bedragen 1/3de van het netto-inkomen (middelen-uitgaven).  
Worden als middelen beschouwd: 
 de inkomsten van een loontrekkende werknemer 
 elke sociale bijdrage (werkloosheidsuitkering, inkomen sociale integratie, sociale bijstand, 

ziekenfondsvergoedingen, toelage voor een gehandicapte enz.) 
 gezinstoelagen 
 ontvangen onderhoudsbijdragen 
 elke andere bron van inkomsten 
 
Worden beschouwd als uitgaven: 
 terugbetalingen van schulden aan eventuele schuldeisers 
 verschuldigde onderhoudsbijdragen 
 de huur van een box/garage om meubelen/persoonlijke zaken op te slaan 
 

9. Huisvestingsonderzoek  
 

Het is onze doelstelling om de bewoners de kans te geven hun autonomie terug te vinden en te 
werken aan hun sociale integratie en die van hun kinderen. Het zoeken, verkrijgen en behouden van 
een woonplaats zijn hoofdassen binnen onze begeleiding. 
Naast het feit dat huisvesting een fundamenteel recht is, biedt het ieder individu de kans om erkend 
te worden als inwoner van een wijk, een stad. Zo wordt hij ook opnieuw een betrokkene in de 
maatschappij en oefent hij zijn burgerschap opnieuw uit evenals zijn vaardigheid om sociale relaties 
te ontwikkelen. 
 
Afhankelijk van de specifieke situatie van iedere persoon bieden wij ondersteuning in het zoeken 
naar een nieuwe “thuis”, een stabiele en duurzame oplossing. In de meeste gevallen zijn de personen 
op zoek naar een woonplaats. Het team helpt de bewoners om hun mogelijkheid tot huisvesting te 
optimaliseren, bij de inschrijving bij de sociale huisvestingsmaatschappijen, de sociale 
immobiliënmaatschappijen, grondregiemaatschappijen, … maar ook het online zoeken naar 
huuradvertenties. Als de bewoners het vragen, kunnen de maatschappelijk werkers hen ook 
begeleiden tijdens het bezoek aan de woningen, om hen raad te geven, maar ook om het contact 
met de eigenaars te bevorderen. 
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Rekening houdend met de verplichtingen op de huurmarkt zorgt deze begeleiding ook voor het 
ontwikkelen van nieuwe vaardigheden bij de bewoners. Hiervoor gebruiken ze diverse tools, onder 
andere voor het budgettair beheer en de geschikte evaluatie van de huurmogelijkheden, rekening 
houdend met de behoeften van het gezin. 
 
Voor sommige personen wordt in een andere richting gekeken: hospitalisatie, ontwenningskuur, 
begeleid wonen of transitwoning, andere opvangtehuizen, … Voor al deze mogelijke pistes wordt 
samengewerkt met het Brusselse sociale en medische netwerk. 
 
Workshop huisvesting 

Om de as “zoeken naar huisvesting” te versterken, organiseren wij vanaf oktober de eerste 

“workshops huisvesting”. Deze thematische animaties hebben tot doel om de bewoners te 

begeleiden, te helpen en te ondersteunen bij hun zoektocht naar een woning. Zo worden zij beter 

voorbereid op hun vertrek uit het onthaaltehuis naar een eigen woning. 

Als leidraad voor deze workshops koos het team ervoor zich te baseren op de individuele ervaring 

van de bewoners met betrekking tot huisvesting: hun ervaring in het verleden en ook de specifieke 

gebeurtenissen bij het uitstippelen van hun parcours. 

Tijdens deze ontmoetingen werden de deelnemers uitgenodigd om de situaties te bekijken waardoor 

ze hun vorige woning verloren, om deze in de toekomst te voorkomen en te vermijden. Met 

verschillende tools wordt de bewoners ook gevraagd om de bruikbare middelen en vereiste 

competenties te bepalen die nodig zijn voor de duurzame bewoning van hun toekomstige woning. 

In 2019 namen 11 verschillende bewoners deel aan de 16 gehouden workshops. 

 

10. Vertrekken, verblijfsduren en opvolging 
 
In 2019 werden er van de 48 verblijven 31 in de loop van datzelfde jaar beëindigd, wat op 65 % 
uitkomt. 
 
Redenen van vertrek:  

In 45% van de gevallen vertrekt de persoon naar een woning. Deze veertien situaties zijn 
verschillend: in zes gevallen hebben de mensen de recht op een sociale woning in het kader van onze 
conventies “artikel 36” (zie hierboven). In vijf gevallen zijn de personen naar een privéwoning 
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getrokken, twee personen werden opgenomen in een SVK-huisvesting en één persoon een sociale 
woning via een partnerschap met een OCMW.  
 
Jammer genoeg waren we verplicht, in meerdere situaties, om een einde te maken aan het verblijf.  
In 2019 waren er elf niet-vrijwillige vertrekken ingevolge aan de uitsluiting van het onthaaltehuis 
(acht gevallen) of aan de niet-verlenging van het verblijfsovereenkomst (drie gevallen). De 
uitsluitingen zijn hoofdzakelijk het gevolg van een zware fout die de andere bewoners en/of de 
medewerkers van het opvangtehuis in gevaar brengt. (risicogedrag voor de gemeenschap, 
mishandeling enz.) of herhaalde inbreuken op het huishoudelijk reglement en niet-medewerking met 
het team om de toestand te verbeteren. 
Er moet ook worden opgemerkt dat 6 vertrekken op vrijwillige basis plaatsvonden (terugkeer naar 
de echtgenoot, ziekenhuisopname, heroriëntatie naar een ander onthaaltehuis, wil niet blijven). 
 
De verblijfsduur varieert van minder dan 1 dag tot 19 maanden. De gemiddelde verblijfsduur voor 
het jaar 2019 is 6 maanden. Dit jaar bedraagt de gemiddelde verblijfsduur, buiten bewoners nog 
aanwezig op 31/12/2019 (voor wie de verblijfsduur dus zal worden verlengd), ook 6 maanden en 23 
dagen.  
 

Onderverdeling van de 48 verblijven volgens de verblijfsduur:  

 < 6 weken 6 weken a 6 
maanden 

6 maanden a 
1 jaar 

1 a 2 jaren Meer dan 2 jaren 

Aantal 
verblijven 

12 19 8 9 0 

% 25 % 39 % 17 % 19 % 0 % 

 
Als een vertrek wordt aangekondigd, hebben de referenten een eindgesprek met de bewoner waarin 
zijn eventuele angsten of twijfels om in zijn eigen huis te wonen, aan bod komen. Afhankelijk van de 
elementen die uit dit gesprek komen, kan een opvolging na-verblijf worden georganiseerd. Van de 
veertien gezinnen die naar een woning vertrokken, werden er elf begeleid door de begeleiding na 
verblijf, dit betreft dus 78% van de gevallen. 
 
De gemiddelde verblijfsduur voor de personen die het huis hadden verlaten na een beslissing van het 
het team is 2,5 maanden. De verblijfsduren variëren van eenentwintig dagen tot vijf maanden en  
dagen. Van deze acht gevallen, in vijf situaties hebben de personen een ander opvangcentrum 
geïntegreerd (Le Relais, SAMU, Transit). In twee situaties weten we niet waar de personen naartoe 
zijn gegaan en in één geval is de persoon naar zijn familie gegaan. 
 

11. Begeleiding na verblijf  
 

Het onthaaltehuis Onderweg organiseert sinds juni 2016 begeleiding na verblijf. Om deze opdracht 

goed uit te voeren, werd een sociaal assistant voltijds aangeworven. Een woning zoeken is voor veel 

mensen en gezinnen in het tehuis een doel dat ze willen bereiken. Door het tekort aan betaalbare, 

kwalitatieve woningen is deze zoektocht in de praktijk ingewikkeld en vaak ontmoedigend voor de 

bewoners. De maatschappelijke werkers en de opvoeder 'na verblijf' ondersteunen hen bij de 

verschillende stappen. Zodra de woning gevonden is, moet een nieuwe reeks stappen worden gezet. 

De begeleiding na verblijf laat toe om het psychosociale werk, begonnen tijdens het verblijf binnen 

het opvangtehuis Onderweg verder te zetten. Dit werk gebeurt, meestal, buiten de muren van de 

instelling om de begeleide persoon toe te laten in contact te komen met de externe diensten. Dit 
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met het oog op een beter gebruik van zijn eigen middelen en/of die van zijn omgeving om een 

terugkeer naar de straat en/of de instelling te vermijden.  

Deze begeleiding richt zich tot elke persoon die een woning gevonden heeft na een verblijf binnen 

het onthaaltehuis Onderweg en die de begeleiding aanvraagt. Deze begeleiding wordt vastgelegd in 

een schriftelijke overeenkomst, ondertekend door de partijen voor een beperkte duur van drie 

maanden, tweemaal verlengbaar.  

De begeleiding na verblijf kan verschillende vormen aannemen: 

 fysieke en telefonische permanentie in het Onthaaltehuis Onderweg  
 huisbezoeken  
 fysieke begeleiding voor verschillende sociale en administratieve stappen  
 opvolging en invoering van een ondersteunend netwerk met spelers op verschillende gebieden 

(lichamelijke en geestelijke gezondheid, administratief beheer, werk zoeken, 
opvoedingsondersteuning, opvolging kinderen/schooltraject/buitenschoolse activiteiten..., socio-
culturele activiteiten...) 

Het doel van een dienst als deze is dat van de vzw in het algemeen, dat wil zeggen, '(…) deze stelt zich 

als doel de bewoners toe te laten om hun autonomie terug te krijgen en ze beoogt hun sociale 

integratie alsook die van hun kinderen.’ 

Concreet zijn de eerste stappen: 

Op administratief vlak  

 inschrijving bij de gemeente en bij het OCMW van de woonplaats 
 mededeling van het nieuw adres aan de betrokken administratie en instellingen  
 aanvraag verhuizingstoelage (of vestigingspremie) en huurtoelage 
 

Op het vlak van huisvesting  

 hulp bij de verhuizing  
 huurgarantie op een geblokkeerde rekening gemeenschappelijk met de eigenaar  
 domiciliëring voor betaling van de huur  
 verkrijgen van een woonverzekering  
 opening/overdracht van water-, gas- en elektriciteitstellers; het bedrag en de betaalwijze voor 

deze leveranciers bepalen 
 

Op budgettair vlak  

 maandelijkse berekening van de inkomsten en uitgaven  
 creatie van een budgettabel 
 opvolging van aanzuiveringsplannen met de eventuele schuldeisers enz... 
Het budgetbeheer ingevoerd in de loop van het verblijf bij het onthaaltehuis Onderweg zal 

verdergezet en aangepast kunnen worden aan de nieuwe realiteit van de persoon. 
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Enkele cijfers voor 2019 

In 2019 werden twaalf dossiers geopend, vier voor alleenstaande vrouwen, acht voor vrouwen of 

mannen met kind(eren). Acht dossiers die in 2018 geopend werden kregen verdere opvolging in 

2019. In alle gevallen werd een begeleidingsovereenkomst ondertekend tussen de ex-bewoners en 

het onthaaltehuis voor een duur van drie maanden (maximum twee keer hernieuwbaar). Van deze 

twintig dossiers werden er veertien afgesloten in 2019 en zijn er zes nog altijd aan de gang in 2020. 

Deze twintig dossiers betekenen 18 vrouwen, 2 mannen en 15 kinderen.  

Onderverdeling van de 14 afgesloten dossiers in functie van de duur van de opvolging na verblijf:  

 3 maanden 3 tot 6 
maanden 

6 tot 9 
maanden 

Aantal dossiers 7 0 7 

% 50 % 0 % 50 % 

Opgemerkt dient te worden dat onder de dossiers één persoon heeft besloten haar huis te verlaten 

om naar het buitenland te gaan. 

 

De moeilijkheden die deze mensen ervaren lopen uiteen:  

 Hulp bij de verhuizing  
 Financiële en administratieve moeilijkheden  
 Gezinsbreuk en geweld  
 In mindere mate: probleem van eenzaamheid, gezondheid, werk, juridisch en schulden, 

ouderschapsondersteuning… 
 

Op 31/12/2019 verblijft 95% van de begeleidge personen nog steeds in hun woning.  

Ondersteuning voor de samenstelling van de huurwaarborg  

Na een projectoproep bij het Célina Ramos Fonds, beheerd door het Koning Boudewijn Fonds, 

hebben wij een financiering verkregen waarmee wij een “huurgarantiefonds” kunnen vormen. Ons 

project met als titel “Voor een duurzame huisvesting na een verblijf in het onthaaltehuis”, geeft ons 

de kans de huurgarantie voor te schieten voor bewoners die onze instelling verlaten om naar een 
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woning te gaan. Dit bedrag wordt onder de vorm van een lening aangeboden met een maandelijks 

afbetalingsplan dat aangepast is aan de situatie van iedere persoon. Dit systeem van “onmiddellijke” 

lening is een meerwaarde voor de personen, want ook al bestaan er andere vormen van financiële 

hulp via de OCMW’s of het Woningfonds, de termijnen zijn daar vaak heel lang en de eigenaars 

hebben er veel twijfels over. In 2019 konden zeven huurgaranties toegekend worden via deze 

maatregel. 

“Well comme Home: duwtje in de rug bij het installeren“ 

In september 2017 verkregen we een financiering van het Lokumo-fonds, beheerd door het Koning 

Boudewijnfonds. Dit fonds wil “de toegang voor kansarme gezinnen of daklozen tot degelijke 

woonplaatsen verbeteren”. Ons project met als titel “Well comme Home: duwtje in de rug om zich te 

installeren na een tussenstap in het onthaaltehuis”, maakt het mogelijk om materiële en financiële 

hulp te bieden aan personen die onze instelling verlaten, om hen te helpen zich te installeren en 

duurzaam intrek te nemen in hun woonplaats. 

Het is effectief zo dat als een persoon of gezin het onthaaltehuis verlaat om zich te installeren in een 

nieuwe woonplaats, dit heel wat uitgaven met zich meebrengt. Zelfs als er hulpmiddelen bestaan om 

een deel van deze kosten te dekken via het OCMW en/of de toelage voor verhuizing, inrichting en 

huishuur van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, konden wij vaststellen dat de wachttijden om deze 

hulp te verkrijgen gewoonlijk veel te lang waren om hiervan te kunnen genieten tijdens deze 

overgangsperiode. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De hulp van het Lokumofonds biedt ons de kans om onze inwoners onmiddellijk te helpen als ze zich 

in hun nieuwe woning installeren. In functie van hun situatie kunnen ze genieten van één of 

meerdere hulpmiddelen: 

 "verhuiskit": hulp bij het transport, de huur van een bestelwagen en/of lift 

 "installatiekit": aankoopbonnen voor onmiddellijk benodigde meubels en 

binnenhuisinstallaties  
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 "tijdelijke huurhulp ": onmiddellijke financiële hulp, terug te betalen, die het mogelijk maakt 

de eerste maand(en) huur te betalen  

 "verzekeringskit": het aangaan van de verplichte woon- en/of gezinspolis voor een jaar. 

 

In 2019 konden al twaalf gezinnen genieten van deze “duwtjes in de rug om zich te installeren”. 

 

12. Samenwerking 
 
Netwerking en samenwerkingen zijn onmisbaar als aanvulling op de acties die worden ondernomen 
binnen het onthaaltehuis. Dit werk laat toe te voldoen aan behoeften die andere vaardigheden en 
middelen vragen dan de onze. Het is de bedoeling samenwerkingen tot stand te brengen met alle 
partners in Sint-Gillis en meer algemeen Brussel om ons werk van re-integratie efficiënt verder te 
zetten tijdens en na het verblijf. De prioriteit is de evaluatie van de situatie van de opgevangen 
persoon om de begeleidingspijlers te bepalen en ze te richten naar specifieke samenwerkingen.  
 
 De werkpijlers met de partners zijn de volgende: 
 administratieve, financiële en budgettaire begeleiding: OCMW, CAW, thuiszorg, sociale 

dienstencentra, hulpcentra 
 juridische begeleiding: juridische dienst 
 de toegang tot gezondheidszorg: medische centra, gezondheidscentra & diensten 

gezondheidsbevordering op school, AIDS, diensten geestelijke gezondheidszorg, ambulante 
psychiatrie, verslavingen, therapeutische gemeenschappen, therapeutische centra, expressie- en 
creativiteitscentra  

 het schooltraject en buitenschoolse activiteiten: kleuterscholen, lagere en middelbare scholen, 
psycho-medisch-sociale centra, centra voor deeltijdsonderwijs, hogescholen, onderwijs voor 
sociale promotie, academies 

 hulp aan rechtzoekenden: psychosociale (péri-post) penitentiaire hulp, diensten slachtofferhulp, 
centrum voor preventie van partnergeweld  

 gezinsbemiddeling: het huis der Gezinnen  
 hulp bij het zoeken naar een woning: sociale woningen, sociale vastgoedmaatschappijen, 

diensten voor juridische en sociale bijstand, huurdersbonden  
 begeleiding bij de sociaal-professionele integratie: permanente vorming; diensten voor sociaal-

professionele integratie; onderwijs voor sociale promotie, lokale missies, integratiebedrijven; 
lokale agentschappen voor werkgelegenheid, alfabetiseringscentra 

 toegang tot cultuur: Hobo, Artikel 27  
 jonge kinderen en jeugd: kinderdagverblijven, kinderopvang, huiswerkhulp, diensten voor 

gezinsplaatsing , onthaaldienst gespecialiseerd in jonge kinderen, ontmoetingsplaatsen voor 
jonge kinderen en ouders, Jeugdorganisaties, Jeugdhuizen, sociale diensten 

 voedselhulp: conventie met de sociale kruidenierswinkel « Les Capucines asbl » 
 
Het is evident dat wij zowel tijdens het verblijf als in het kader van de naverblijf-opvolging regelmatig 
samenwerken met andere actoren uit de sector die daklozen bijstaan: onthaaltehuizen, 
straathoekwerk, thuisbegeleiding, … 
 
Sinds 2015 zijn we lid van twee federaties: de Bico Federatie en AMA, de Federatie van 
Opvangtehuizen en hulpdiensten voor thuislozen. 
Onze aanvraag om het Stuurcomité van de Cel Capteur de Logements van l’Ilot te integreren ligt nog 
steeds ter studie.  
 

http://pro.guidesocial.be/associations/centres-sante-services-promotion-sante-a-ecole-1684.html
http://pro.guidesocial.be/associations/centres-sante-services-promotion-sante-a-ecole-1684.html
http://pro.guidesocial.be/associations/psychiatrie-extra-hospitaliere-1712.html
http://pro.guidesocial.be/associations/toxicomanies-1695.html
http://pro.guidesocial.be/associations/toxicomanies-1695.html
http://pro.guidesocial.be/associations/services-placement-familial-spf-1594.html
http://pro.guidesocial.be/associations/services-placement-familial-spf-1594.html
http://pro.guidesocial.be/associations/organisations-jeunesse-1578.html
http://pro.guidesocial.be/associations/organisations-jeunesse-1578.html
http://pro.guidesocial.be/associations/maisons-jeunes-1577.html
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Als speler op het vlak van sociale werking in Sint-Gillis, nemen we actief deel aan drie verschillende 
werkgroepen voor de sociale coördinatie (Met of zonder dak, Huisvesting, Actie voor en Preventie 
van kinderarmoede,). 
 
Eind 2017 hebben wij eveneens de eerste stappen gezet bij de sociale verhuurkantoren om er 
partnerschappen te proberen te creëren. In december 2017 heeft het SVK IRIS het onthaaltehuis 
Onderweg aanvaard als partner. Het SVT van Sint-Gillis heeft eveneens haar akkoord gegeven om 
een samenwerking met onze diensten uit te werken. 
Sinds eind 2017 zijn wij partners van het SVK Iris en begin 2018 zijn we een samenwerking aangegaan 
met het SVK van Sint-Gillis wat heeft geleid tot huisvesting voor één bewoonster. 
In 2018 hebben wij ook deelgenomen aan de algemene vergaderingen van REZONE en van GGSUB. 
Deze twee vzw’s zijn actief in de sector van de mentale gezondheid en hebben tot doel om de zorg 
en toegang tot de zorg te verbeteren voor mensen in moeilijkheden die verschillende mentale 
problemen hebben. 
 
Deze samenwerking moet gebeuren in het kader van het gedeelde beroepsgeheim. Het betekent dat 
er geen informatie mag worden gegeven aan derden zonder toestemming van de bewoner. Deze 
partners zullen dus een soort driehoek vormen tussen de bewoner, het onthaaltehuis en de 
partnerinstelling om de bewoners optimaal te begeleiden bij de opbouw en de concretisering van 
hun levensproject. 
 
Artikel 36: Overeenkomst van prioritaire toewijzing van sociale woningen 

In september 2015 keurde de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk gewest een besluit goed tot 
wijziging van het besluit van 26 september 1996 houdende de verhuur van woningen beheerd door 
de Openbare Vastgoedmaatschappijen (OVM). Dit verplicht de OVM om een of meerdere 
overeenkomsten van prioritaire toewijzing van woningen die op minstens 3% van het totaal van 
toewijzingen van het voorgaande jaar betrekking hebben, af te sluiten met erkende opvangtehuizen 
die personen onderdak geven uit hoofde van geweldfeiten tussen partners of intrafamiliaal geweld 
(Artikel 36).  
 
In dat kader heeft het onthaaltehuis Onderweg, voor het jaar 2019, drie nieuwe overeenkomsten 
gesloten (Evercity, Lojega en de Moderne Woning) naast de drie die al actief waren in 2018 
(Anderlechtse haard, Comensia en ABC (Alliantie van de Brusselse Coöperatieven).  
Dankzij deze overeenkomsten zullen de bewoners die beantwoorden aan de criteria sneller een 
sociale woning kunnen krijgen. 
 
De voorwaarden zijn:  

 voldoen aan de criteria om een sociale woning te kunnen krijgen (inkomen en 
verblijfsstatuut)  

 slachtoffer zijn van huiselijke geweld of intrafamiliaal geweld  
 minimum drie maanden in het opvangtehuis verbleven hebben  
 zich in een situatie bevinden waarin de vestiging in een sociale woning een gunstig element is 

voor de evolutie van de toestand.  
Teneinde een kwalitatieve samenwerking met de OVM in te voeren, hebben we beslist dat personen 
die het onthaalhuis verlaten om naar een sociale woning te gaan in het kader van overeenkomsten, 
verplicht een opvolging na verblijf van drie maanden zullen moeten hebben (maximum twee 
maanden hernieuwbaar). 
 
In 2019 hebben zes bewoners het onthaaltehuis verlaten om naar een sociale woning te gaan in het 
kader van deze overeenkomsten. 
 



 
29 

13. Communicatie 
 
Rommelmarkt in de wijk 

Voor de tweede keer nam het onthaaltehuis deel aan de rommelmarkt in de wijk op het Loixplein in 
september 2019. Dit was voor ons de gelegenheid om onze vzw voor te stellen aan onze buren, maar 
ook om wat spullen en gebak te verkopen ten voordele van de collectieve activiteiten voor de 
bewoners. 
 
Oproep voor donaties 
 
Ter gelegenheid van het Sinterklaasfeest deden de leden van het team een beroep op hun netwerk 
van kennissen om cadeaus of financiële giften te vragen om nieuwe geschenken te kunnen 
aanbieden die aangepast zijn aan de leeftijd en de smaak van de kinderen als Sinterklaas komt. Het 
was ook een gelegenheid om met het grote publiek te praten over onze activiteiten. 
 
Praatje op radio 
 
Ter gelegenheid van de oproep tot giften van VIVA FOR LIFE zijn we uitgenodigd om op 23 december 
2019 te verschijnen op de radioprogramma "The Odyssey" van Musiq3. Het was een gelegenheid om 
ons DOMINO-project te presenteren aan de luisteraars. 
 

14 Infrastructuur  
 

Onze VZW is de eigenaar van het gebouw van het onthaalhuis. Deze kans vertegenwoordigt ook veel 

verantwoordelijkheden. Voor de opening van het onthaaltehuis in 2014 is een belangrijke 

gebouwrenovatie uitgevoerd. De voor- en achtergevels waren echter niet gerenoveerd. Sinds 2017 

overweegt de Raad van Bestuur deze nieuwe fase van de bouwwerkzaamheden en in 2018 werden al 

verschillende contacten gelegd, met name met de CAFA (Centrum Volwassenenbegeleiding en -

opleiding) in Sint-Gillis, om onder meer op het gebied van energie weloverwogen keuzes te maken. In 

2019 besloot de Raad van Bestuur een architect te belasten met het renoveren van de gevels en het 

isoleren van platte daken. 

Sinds eind 2018 en in de loop van het jaar 2019 wordt ons onthaaltehuis begeleid door BRUXEO 

(confederatie van ondernemingen voor een sociaal Brussel) voor het ECO TEAM-project. Dit is een 

collectieve steun voor energiebesparing. Het stelt ons in het bijzonder in staat het energieverbruik 

van de instelling te analyseren en zowel het team als de bewoners te sensibiliseren voor de juiste 

acties om het verbruik te verminderen. 
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Besluiten en vooruitzichten 
 
Zoals we in dit activiteitenverslag konden vaststellen is het profiel van de mensen die 'halt' houden in 
ons onthaaltehuis heel gevarieerd en omvat levensomstandigheden heel verschillend. In 2019 
konden 55 volwassenen en 37 kinderen die landen, op adem komen en vooral op krachten komen en 
zich weer oppakken om hun weg verder te zetten. Voor veertien vrouwen, één man en elf kinderen 
heeft de begeleiding geleid tot intrek in een woning. Voor 76 % van hen werd een begeleiding na 
verblijf opgezet. Dit is zeer waardevolle ondersteuning want ook al wordt de overgang naar een 
eigen woning positief ervaren, deze “nieuwe start” vraagt veel energie en het brengt veel vragen en 
zorgen met zich mee. 
 
Het vooruitzicht van eenzaamheid na het leven in een gemeenschap wordt door veel mensen met 
grote angst gevoeld. We blijven de mensen die we in de begeleiding na verblijf verzorgen uitnodigen 
voor de verschillende groepsactiviteiten die we uitvoeren. Voor sommigen brengt deze mogelijkheid 
veel troost. 
 
Afgezien van de cijfers, die slechts één facet van het werk weergeven, kunnen we zeggen dat we dit 
jaar bijzonder veel moeite hebben gedaan. We hebben namelijk te maken gehad met situaties 
waarin het geweld bijzonder aanwezig was. Dit geweld nam verschillende vormen aan en riep veel 
vragen op voor het team. Fysiek en/of psychologisch geweld binnen de paren die we verwelkomen, 
geweld of verwaarlozing door moeders ten opzichte van hun kinderen, geweld van de mensen om 
hen heen wanneer een vrouw besluit om de greep van haar familie of partner te verbreken, of zelfs 
verbaal geweld door bepaalde bewoners ten opzichte van elkaar of ten opzichte van leden van het 
team. 
 
De reflectie die het team in 2018 over ons pedagogisch project heeft gevoerd, heeft ons ertoe 
aangezet om ons open te stellen voor de opvang van complexe situaties (personen en gezinnen in 
chronische instellingen, geestelijke gezondheidsproblemen, verslavingen...). De groepsdynamiek is 
een fragiel evenwicht dat voortdurend moet worden bijgesteld. Hoe brengen we gezelligheid en 
respect bij de bewoners, in hoeverre passen we ons kader aan aan bepaalde realiteiten, wat zijn de 
grenzen van het gedrag dat we kunnen tolereren, wanneer en hoe kunnen we ingrijpen bij 
gewelddadige mensen, hoe zorgen we voor een voldoende veilige omgeving voor de hele groep? 
Hier zijn enkele voorbeelden van vragen die zijn besproken tijdens teamvergaderingen en 
supervisies. De antwoorden zijn zowel te vinden in onze begeleidingspraktijken (versterking van onze 
aanwezigheid in de gemeenten bijvoorbeeld) als in de investering van netwerken en in het bijzonder 
met de SAJ (Jeugdiensten) wanneer kinderen het slachtoffer zijn van huiselijk geweld. 
 
Zoals blijkt uit hoofdstuk 10, hadden we in 2019 meer beslissingen moeten nemen om bewoners uit 
te sluiten of de overeenkomsten niet te verlengen. Dit moet worden gekoppeld aan de bovenstaande 
uitleg. Deze beslissingen worden altijd serieus genomen door het analyseren van de gevolgen voor 
de personen en kinderen, indien van toepassing, maar ook door het beoordelen van de gevolgen 
voor de groep bewoners en het team van werknemers. 
 
Net als in 2018 werd 2019 gekenmerkt door personeelswisselingen. Verscheidene leden van het 
team waren in staat om uitdrukking te geven aan de emotionele last van het werk in het 
onthaaltehuis. We wilden er geen "individueel" onderwerp van maken, maar konden een collectieve 
reflectie over het onderwerp op gang brengen. In de loop van 2020 zullen verschillende maatregelen 
geleidelijk aan worden ingevoerd (versterking van het team, vermindering van het aantal 
nachtvervangers, mogelijkheid om over te schakelen naar 4/5e, opleiding, ...). De directie heeft ook 
de Associatie in Brussel voor Beter Evenwicht tijdens Tewerkstelling (ABBET) opgeroepen om in 2020 
een risicoanalyse op te stellen met inbegrip van de psychosociale risico's.  
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Dit gezegd zijnde, is het belangrijk om te onderstrepen dat het team blijft mobiliseren in de 
zoektocht naar oplossingen en staat te popelen om mensen in moeilijkheden op te vangen en te 
begeleiden die veel leed ondervinden in verband met hun tumultueuze levenspaden. 
 
We worden nog steeds uitgedaagd door de moeilijkheden om toegang te krijgen tot de meest 
fundamentele rechten en behoeften van iedereen, zoals toegang tot fatsoenlijke en betaalbare 
huisvesting, toegang tot gezondheidszorg voor alle leden van een gezin, toegang tot opleiding en 
werk, maar ook de mogelijkheid om op een waardige en gekozen manier volwaardig te leven met het 
burgerschap, het ouderschap, de vrouwelijkheid.... 
 
Laten we in 2019 opnieuw wijzen op de uitvoering van het door VIVA FOR LIFE gefinancierde 
DOMINO-project. De reflectie rond de creatie van dit project en de concrete realisatie ervan zou een 
nieuwe impuls kunnen geven aan de reeds aanwezige dynamiek met betrekking tot de zorg voor de 
specifieke behoeften van kinderen en de ondersteuning van het ouderschap. 
 
Tijdens dit jaar 2019 hebben wij ons werk voortgezet met de federaties (AMA en BICO) over de 
toepassingsbesluiten verband met de nieuwe verordening met betrekking tot noodhulp en integratie 
van daklozen, gestemd op 14 juni 2018 door de GGC. Deze werkzaamheden zullen in 2020 worden 
voortgezet.  
  

Samenstelling van het team  
 

 

Directie 

ODDIE Deborah  
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Psychosociale en opvoedkundige begeleiding 

Sociaal assistenten:  

BERLAGE Juliane (vanaf 13/5/2019), CAMPEERT Delphine (arbeidsonderbreking zwangerschap tot 

september 2019), DANIELS Marie (tot 5/04/19), DERROUAZ Lila, JAAFARI Kawtare (tot 29/9/19), 

GHEIB KHAH Nima, KOBIELSKI Sacha (studentcontrat in augustus 2019), SOUSSANE Laurine, VAN 

RAAN Richard (vanaf 23/12/19) et VOGEL Josepha (vervangingscontract en daarna COT)  

Opvoedsters (nacht): 

DESCHEEMAECKER Thomas en SIBILLE Gaëtan 

Na verblijf:  

MAGERAT Michaël 

Ouderschapsondersteuning:  

RENSON Marine 

 DOMINO-project: 

DUPUIS Antoinette (vanaf 3/6/19) 

Bijkomende functies:  

Logistieke hulp:  

MOTAOUAKIL Hassana  

Administratieve hulp:  

DECLERCQ Muriel  

Stagiaires 

LEGRAND Anaïs : stagiaire maatschappelijk werkster (2019-2020) 

WINDERICKX Laura : stagiaire opvoedster  

DE MONDRAGON Maya : stagiaire kunsttherapie 

LAURIC Mélissa : stagiaire gezinshulp (6de secondair onderwijs) 

ABKAR Sarah : stagiaire maatschappelijk werkster (2018-2019) 

 

Collectief gevolgde opleidingen:  

 

 Huiselijk geweld: begrip en begeleiding (begeleidingsploeg) 

 Supervisie (begeleidingsploeg) 

Individueel gevolgde opleidingen:  

 Het verblijfsrecht van buitenlanders (2 werknemers) 

 Bewustwording van psychiatrische stoornissen (2 werknemers) 

 De probleemboom 

 Hoe te mobiliseren zonder dwang 

 Beroepsgeheim: een sociaal instrument en persoonlijke verantwoordelijkheid 

 Voor anderen zorgen, natuurlijk, maar ook voor zichzelf. 

 Hygiëne, we wassen onze handen of we benaderen het met handschoenen aan... 

 SMES-intervisies 

 BABEL-intervisies 

 School voor Sociale Transformatie 

 Actief luisteren 
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 Creatie en beheer een participatief project met uw gebruikers 

 Gedurfde strijd om spanningen om te zetten in creatieve mogelijkheden 

 Agressiviteit begrijpen om meer inzicht te krijgen 

 Europees certificaat voor eerste hulp 

 Huiselijk geweld - begeleiding van kinderen 

 Verbeteringen in de dubbele boekhouding 

 Ik stel mijn salarisbudget vast 

 De code van bedrijven en verenigingen 

Individueel gevolgde congressen: 

 Hoe kan sociaal werk worden getransformeerd om de samenleving te transformeren? (3 

werknemers) 

 Ouderschap in ballingschap 

 AMA'tinée: isolement en breuk van sociale banden (2 werknemers) 

 Cerebrale Palsy 

 Gendergerelateerd geweld en vrouwelijke dakloosheid: hoe kan de steun aan slachtoffers 

worden verbeterd? 

 Dakloze kinderen, welke burgers morgen? (2 werknemers) 

 BRUXEO Seminarie "Financiering van de energierenovatie van gebouwen in de Brusselse 

social profit sector". 

 Sociale steun en professionele afstand 

 AMA'politiek: Speed-Debate met politieke vertegenwoordigers van de sector 

Ontmoetingen en uitwisselingen:  

 Feestelijke bijeenkomst voor de 5 jaar van de vereniging tussen het team en de raad van 

bestuur 

 Uitwisseling van praktijken tussen werknemers van onthaaltehuizen GGC : "voedsel" en 

"nieuwe verordening en toepassingsbesluiten". 

 Bezoeken tijdens de daklozenweek 

 Ontmoeting met het Ilot 160-team 

 Ontmoeting met de directie van het onthaaltehuis @Home 18-24 

 Ontmoeting met Spullen hulp voor de oprichting van hun nieuwe onthaaltehuis voor  

eenoudergezinnen 

 PAG-ASA drink 

 Bijeenkomst met een ACTIRIS-wervingsafgevaardigde 

 SURVIVING IN BRUSSEL: officiële lancering en ontmoeting met het team 

 Ontmoeting met de SIK De Nieuwe 150 

 Bijeenkomst met Alliantie van de Brusselse Cooperatieve (BGHM) 

 Ontmoeting met de Anderlechtse Haard (BGHM) 

 Werkgroep "Met of zonder onderdak" - OCMW's Sint-Gillis 

 REZONE (West-Brusselse netwerk geestelijke gezondheid) : AV en werkgroepen 

 SMES-B (Geestelijke gezondheid en uitsluiting) : AV en werkgroepen 

 Bico Federatie: AV, RB en werkgroepen 

 AMA: AV, Plenaire en werkgroepen 

 Stuurgroep: sensor- en huisontwerper 

 GGC-adviesraad voor sociale actie: nieuwe toepassingsbesluiten 
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 Opening van de deuren van het onthaaltehuis tijdens de "REZONE-week" en "de week van de 

Brusselse sector aan de hulp aan daklozen" 

 Deelname aan de 24h van "Recht op een dak" 

 Verwelkoming van een werknemer van CAW Brussel "Woonbegeleiding Jongeren" in het 

kader van het arbeidersuitwisselingsproject georganiseerd door Bru-Stars. 

Samenstelling van de organiserende macht 
 
Bestuurders 

BLEECKX Max, Voorzitter 
FRANCKX Christine, Ondervoorzitster 
SMOUT Marc, Schatbewaarder 
FRISQUE Etienne, Lid  
RUDOLPH Tinaïg, Lid      
STIERNET Agnès, Lid (tot 14 maart 2019) 
MAHIEU Françoise, Lid 
JENNES Isabelle, Lid 
DARRAS Elisabeth, Lid (vanaf 14 maart 2019) 
 
Leden van de Algemene Vergadering 

Bestuurders + 
CAPRON Marie-Agnès, Lid 
MASSION Jacques, Lid 
DARRAS Elisabeth, Lid 
 
In 2019 is de Raad van Bestuur vijf keer bijeengekomen. Er werd een algemene vergadering 
gehouden. 
 

Onderweg in cijfers  

WACHTLIJST: Inschrijving van 701 aanvragen 
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ONTHAAL: onderverdeling van de 92 onthaalde personen 

 
 
KARAKTERISTIEKEN: leeftijd van de onthaalde personen 

 
 
 
Belangrijkste KENMERKEN 
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HUISVESTING: onderverdeling van de 14 vertrokken personen per type huisvesting  

 

NA VERBLIJF: onderverdeling van de 35personen die opgevolgd werden na verblijf  

 


