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Gezinnen met kinderen komen op

straat te staan!

Help jij hen thuiskomen in onze

buurt?

VLOS zoekt dringend huurwoningen en
opvang in het Waasland!

Hoe kan jij ons helpen?

Erkende vluchtelingen getuigen

Een erkende vluchteling als huurder?

En zij die geen erkenning kregen?

VLOS

Contact

Woning gezocht, buren gevonden
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WONING GEZOCHT

Jij

maakt het verschil!

Wij roepen je daarom op om binnen
je netwerk van vrienden, familie en

kennissen op zoek te gaan naar solidaire
verhuurders of huiseigenaars die aan

deze mensen een woning willen
verhuren of een tijdelijke slaapplaats

kunnen aanbieden.

In Sint-Niklaas worden er meer dan 700
asielzoekers vaak maandenlang opgevangen
in afwachting van hun erkenning als
vluchteling of subsidiair beschermde. Wie
erkend wordt mag in België blijven en moet
op zoek naar een huurwoning. Deze
zoektocht naar een betaalbare en
kwaliteitsvolle woning is echter verre van
gemakkelijk. Hun sociale netwerk is nog klein
en ze spreken nog onvoldoende Nederlands.
Bovendien versterkt de reeds lang
aanslepende woningnood in Vlaanderen de
discriminatie op de private huurmarkt.

De tijdsdruk is hoog. Na hun erkenning
moéten vluchtelingen de opvang binnen de
twee tot vier maandenverlaten. Een gezin dat
niet op tijd een woning vindt, riskeert
dakloosheid.

Onze overheid doet inspanningen, maar in de
praktijk merken we dat een heleboel mensen
na aloop van hun asielprocedure op straat
komen te staan, of ze nu een verblijfsstatuut
kregen of niet. De noodopvanginitiatieven
zijn veelal verzadigd en de steun van
organisaties zoals VLOS is hard nodig.

Gelukkig bereiken ons ook regelmatig
berichten over solidariteit: burgers die
vluchtelingen niet zien als een probleem,
maar als mensen die hulp nodig hebben.
Heel wat verhuurders stelden hun
vrijgekomen huurwoning al ter beschikking
aan erkende vluchtelingengezinnen. Maar
meer solidariteit is nog altijd hard nodig! De
uitstroom uit de asielcentra is nu volop aan
de gang en zal nog een lange tijd
aanhouden.

Tientallen gezinnen en alleenstaanden kwamen de
voorbije maanden bij ons langs in het VLOS-

centrum, wanhopig op zoek naar een huurwoning
of een slaapplaats. Gelukkig konden we al heel wat
families helpen, maar er staan er nog zoveel meer

in de kou. Daarom hebben wij jouw hulp nodig!
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Hoe kan jij ons helpen?

Zeer eenvoudig. Informeer je vrienden, kennissen en familie over de dringende woonnood van erkende
vluchtelingen en kijk uit naar hun nieuwe thuis. Om je oproep kracht bij te zetten kan je de digitale versie
van dit krantje downloaden op www.woninggezocht.be/krantjes/ en verspreiden via mail of sociale media.

• Ken je iemand wiens woning te huur staat, of ken je huurders die binnenkort verhuizen en wiens
woning vrij komt? Vraag aan de huiseigenaars of zij bereid zijn hun woning te verhuren aan erkende
vluchtelingen.

• Sommige eigenaars twijfelen er aan om rechtstreeks te verhuren aan erkende vluchtelingen. Vraag hen
of ze bereid zijn hun woning te verhuren via een Sociaal Verhuurkantoor. SVK’s huren woningen
conform de Vlaamse Wooncode en onderverhuren deze aan kwetsbare huurders. Zij nemen de
verantwoordelijkheid van het verhuren volledig van de huiseigenaar over en staan garant voor de
maandelijkse huur en de staat van de woning na aloop van het contract. In ruil voor hun diensten
vragen zij een huurprijs lichtjes onder de marktwaarde.

Heb je een solidaire huiseigenaar gevonden? Geef ons een seintje en wij nemen contact met hen op voor een
vrijblijvende kennismaking (zie pagina 4: Contactinfo).

"Hellen en Abdurahman vluchtten uit Ethiopië naar
België. Ze leerden elkaar hier kennen in een
asielcentrum’, vertelt Cindy van VLOS. ‘Toen hun
eerste asielaanvraag geweigerd werd gaven we
hen tijdelijk onderdak. Ze konden hier hun kledij
wassen, koken, VLOS was voor hen één grote
familie."

"Toen hun tweede asielaanvraag positief
beantwoord werd, moesten ze als erkende
vluchtelingen op zoek naar een woning. De
assistent van het lokale opvanginitiatief waar ze
op dat moment verbleven, had geen tijd om hen
daarbij te helpen."

"Maandenlang nam Hellen elke ochtend om 7 uur de
bus naar Sint-Niklaas om er een woning te zoeken.
Ze wilde het liefst wonen waar ze al mensen
kende. ’s Nachts zocht ze huurhuizen op het
internet, waarna wij de eigenaars contacteerden.
We gingen ook mee woningen bezoeken. Het was

voor het jonge gezin een zeer stressvolle
periode. Zoeken naar een nieuwe thuis slorpte al
hun energie op. Dankzij onze ondersteuning
hebben ze pas na maandenlang zoeken eindelijk een
woning gevonden. Onze samenwerking werd
beloond!"

"De familie kon terecht in het VLOS-magazijn voor
meubels en we hielpen hen met hun inschrijving in
de gemeente, het inschrijven van de kinderen in een
school in de buurt, het vinden van een huisarts,
noem maar op."

"Hun nieuwe woonst is zeer rustig gelegen. Er is
veel speelruimte voor de kinderen. De familie
ervaart dit alles als een “Big Chance” en voelen zich
er heel gelukkig! Ook het contact met de huisbaas is
zeer goed. Het oudste dochtertje gaat nu naar een
school in de buurt, Abdurahman is gestart met
Nederlandse lessen, en ouders starten in september
een VDAB-opleiding."

Geen adres,
geen dochter
Mohammed en Amina werden in september 2015
erkend als vluchteling. Ze hadden maar twee
maanden de tijd om een huurwoning te vinden.
Het koppel was extra gemotiveerd om gauw een
woning te vinden om zich dan te herenigen met
hun dochtertje van vijf dat nog in Aleppo
verbleef. Voor gezins-hereniging is een domicilie
namelijk cruciaal. Ondanks hun vele inspanningen
slaagden ze er niet in om een huurwoning te
vinden en de zoektocht duurde uiteindelijk 10
maanden. Met ondersteuning van VLOS vonden ze
uiteindelijk een woning. Hun grootste wens is nu
zo snel mogelijk met hun dochtertje herenigd
worden.

Maandenlang zoeken naar een
huurwoning



Khalil werd met het bevel terug te
keren naar zijn land uit het
opvangcentrum gezet en stond op
straat. Met ondersteuning van
VLOS vervolledigde hij zijn dossier
en hij diende op basis van nieuwe
elementen een tweede asiel-
aanvraag in. Tijdens deze nieuwe
procedure heeft hij maar recht op
opvang vanaf het moment dat het
Commissariaat Generaal voor de
Vluchtelingen en Staatlozen beslist

om de nieuwe elementen in zijn
dossier in overweging te nemen.
Khalil staat voor moeilijke maanden
waarin hij zelf moet zorgen voor
onderdak en voeding. Zoals vele
asielzoekers heeft Khalil in België
geen netwerk dat hem kan
ondersteunen. Hij verblijft nu in een
crisiswoning van VLOS dat hem
door deze moeilijke maanden heen
helpt.
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Een erkende vluchteling is
een huurder als een ander!

Op dit moment wordt het
merendeel van de asielzoekers die
in België aankomen erkend als
vluchteling of subsidiair be-
schermde. Er zijn echter ook een
heel aantal mensen die niét aan de
strikte voorwaarden voor erkenning
voldoen en géén verblijfsstatuut
krijgen.

Toch kunnen ook zij om
verscheidene redenen niet terug-
keren naar hun thuisland. Zij staan
op straat zonder enig statuut,
zonder rechten. Ze zijn dakloos en
hebben geen recht op OCMW-steun.
Vaak proberen deze mensen dan
met de ondersteuning van VLOS
opnieuw asiel aan te vragen, maar
ondertussen gaan meestal enkele
maanden voorbij zonder dat zij

recht hebben op opvang door de
staat. VLOS bezorgt hen – in de
mate van het mogelijke – tijdelijke
opvang tot er een oplossing is en
helpt hen zo deze moeilijke
maanden te overbruggen. Gelukkig
kan VLOS ook rekenen op ‘buren’ die
bij hen thuis mensen opvangen die
geen erkenning kregen.

Gezien de vele tientallen mensen
zonder verblijfsstatuut die elk jaar
bij VLOS aankloppen, kunnen we
helaas niet tegemoet komen aan
alle vragen voor onderdak.

Daarom vragen wij je steun! Voel jij
er iets voor om aan deze mensen
tijdelijk een slaapplaats te bieden?
Neem dan contact met ons op
(contactinfo: zie p.4)!

“Toen VLOS dringend op zoek was naar
tijdelijk onderdak voor een Afghaanse
mama en haar 14-jarige zoon, heb ik geen
seconde getwijfeld," vertelt Marc
Cossaer. "Ik had weliswaar geen enkele
ervaring met vluchtelingen, maar het
schrok me ook niet af. Toen ze 'savonds
laat bij me toekwamen waren ze zeer
moe en gingen ze vrijwel direct slapen,
samen op één kamer. Deur op slot! De
volgende morgen viel mij op hoe bang ze
eigenlijk wel waren van mij. Gaandeweg
verbeterde dit snel en aten we samen.
Omdat de zoon voldoende Nederlands
verstond was verder kennismaken geen
probleem. Na een weekje zaten we
samen in de living te praten of TV te
kijken. De zoon kon naar school (OKAN-
klas) om verder Nederlands te leren. Die

2 maanden dat ze bij mij verbleven
hebben was een unieke ervaring. Er
groeide steeds meer respect voor hun, en
mijn manier van leven. Dagelijks piekijn
hun bedden opmaken, kamer kuisen,
koken met de voedselpakketten die ze
kregen van VLOS en alles netjes afruimen
en terug opbergen. De mama nam soms
taken van mij over en met gebaren
maakte ze mij duidelijk dat ik maar
moest blijven zitten. Vandaag zijn ze
verhuisd naar een nieuwe thuis, met
spijt en traantjes zag ik ze vertrekken. Ik
heb zelden zo’n wellevende, correcte en
behulpzame mensen als logéés gehad.
Wat een verschil met hoe er in de media
over asielzoekers bericht wordt! We
hebben alvast afgesproken mekaar te
blijven ontmoeten.”

Vluchtelingen en subsidiair beschermden mogen na hun
erkenning in België verblijven en moeten daarom op zoek naar
een huurwoning. Als huurders hebben zij dezelfde rechten en
plichten als alle andere Vlaamse huurders. Daarbovenop zijn zij
verplicht een inburgeringscursus en taallessen Nederlands te
volgen. Zolang zij werkzoekend en behoeftig zijn krijgen zij van
het OCMW een leeloon.

En wat met de huur…?

Het OCMW en de Vlaamse Overheid bieden kwetsbare huurders
een aantal steunmiddelen die de inanciële vrees van
huiseigenaars helpt wegnemen.

Huur: Het OCMW kan in afspraak met hun cliënten het deel van
hun leeloon bestemd voor de huur rechtstreeks aan de
verhuurder storten. Zo wordt de huur steeds tijdig betaald.

Huurwaarborg: Het OCMW kan zich schriftelijk garant stellen voor
cliënten die een huurwoning betrekken, of de waarborg
overmaken op een geblokkeerde rekening.

Huursubsidie: Huurders met een laag inkomen die een woning
conform de Vlaamse Wooncode betrekken kunnen een
maandelijkse huursubsidie aanvragen bij de Vlaamse Overheid.

Installatiepremie: Personen die een opvangcentra of instelling
verlaten en een huurwoning betrekken hebben éénmalig recht op
een premie om de woning te bemeubelen.

Krijgen zij extra begeleiding…?

De vrijwilligers van VLOS verzorgen een sterke omkadering voor
zowel u als verhuurder en voor de vluchteling als huurder en
engageren zich om erkende vluchtelingen op een
vriendschappelijke manier te helpen bij het omgaan met hun
huurwoning. Vanuit het CAW is er ook een brugiguur/
woonbegeleider in VLOS aanwezig die zorgt dat de communicatie
vlot verloopt en zich opstelt als contact- en tussenpersoon en
vertaalt of bemiddelt waar nodig.

Erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden kunnen ook
beroep doen op tal van professionele organisaties inzake huren
en wonen. Zo kunnen zij bij het OCMW terecht voor
budgetbegeleiding en bieden de Centra Algemeen Welzijnswerk
woonbegeleiding aan. Als huurders worden zij op hun plichten
gewezen en leren zij onder andere wat recycleren is en hoe ze
een woning correct onderhouden. Ook als verhuurder bent u bij
deze organisaties welkom voor ondersteuning in het verhuren
aan kwetsbare doelgroepen.

En zij die geen erkenning
kregen?

Het verhaal van
Khalil
Khalil vroeg asiel aan, maar kreeg
met een negatieve beslissing te
horen dat hij kon terugkeren naar
Kabul in Afghanistan, ver weg van
het dorpje waar zijn familie woont.
Kabul, een stad die reeds
overbevolkt is door 1 miljoen
interne vluchtelingen en steeds
vaker geterroriseerd wordt door
aanslagen. Kabul, de hoofdstad
van Afghanistan waar hij door de
Taliban meermaals bedreigd werd
omwille van zijn job als
politieagent.

Marc getuigt



Vluchtelingen Ondersteuning Sint-Niklaas (VLOS)
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VLOS vzw (Vluchtelingen Ondersteuning Sint-Niklaas) is een
vereniging die zich belangeloos inzet voor asielzoekers en
mensen zonder verblijfsstatuut, ongeacht hun ras, taal,
religie, seksualiteit, land van herkomst, politieke overtuiging
of het behoren tot een bepaalde sociale groep.

Laagdrempelig onthaal:

Juridische ondersteuning: mensen met een precair
verblijfsstatuut, uitgeprocedeerde asielzoekers en mensen
zonder papieren worden in het VLOS-centrum wegwijs
gemaakt in de ingewikkelde asiel-en regularisatieprocedures
en zo nodig in contact gebracht met een advocaat.
Administratieve ondersteuning: mensen met vragen van
administratieve aard, zoals de vertaling van een brief of het
aanvragen van een afbetalingsplan kunnen ook in VLOS
terecht.
Medische begeleiding: Een geneesheer-vrijwilliger geeft
advies bij ziekte en gezondheidsproblemen. Voor de
aanvraag voor regularisatie om medische redenen stelt de
geneesheer het medische dossier op. Mensen zonder
papieren hebben recht op tussenkomst door het OCMW in
de kosten voor dringende medische hulp.

Materiële ondersteuning:

VLOS-kruidenier: hier kunnen mensen zonder papieren
wekelijks gratis voedings- verzorgings- en onderhouds-
producten komen afhalen.
VLOS-bazar: hier kunnen vluchtelingen en asielzoekers tegen
een symbolische prijs kleding, schoenen, speelgoed,
schoolgerief en huisraad kopen. Mensen zonder verblijfs-
statuut worden gratis bediend.Alles wordt ons door goede
zielen en gulle gevers geschonken.
VLOS-magazijn: hier verdeelt VLOS onder meer tweedehands
meubelen en huishoudtoestellen. Er is ook een herstelplaats
voor ietsen. Alle spullen worden geschonken door
particulieren, bedrijven en bevriende organisaties. Een team
van vrijwilligers, chauffeurs en vluchtelingen zorgt met
onze camionette voor logistieke ondersteuning.

Verder geven vrijwilligers van VLOS hun medewerking aan
de huiswerkbegeleiding en de Nederlandse les voor
‘beginners’ en ‘gevorderden’in het wereldhuis Bonangana. Er
worden door VLOS jaarlijks meerdere activiteiten
georganiseerd voor en door vluchtelingen, asielzoekers,
vrijwilligers en sympathisanten. Zo zijn er bv. de
VLOSbrunch, het Nieuwjaarsfeest, Sinterklaasfeest, de
VLOSquiz, … Ook schoolklassen en groepen volwassenen
kunnen een bezoek brengen aan het VLOScentrum. Via een
Power-point, een rondleiding in de VLOSkruidenier en de
VLOSbazar leren ze de werking beter kennen. Beklijvend is
het verhaal en de getuigenis door een vluchteling zelf.

VLOS vzw is een Welzijnsschakel, is lid van Vluchtelingenwerk

Vlaanderen en Netwerk Tegen Armoede en werkt samen met

ORBITvzw en het Gastvrij Netwerk.
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VLOS staat er niet alleen voor. Wij worden in
onze zoektocht naar huisvesting voor erkende
vluchtelingen ondersteund door ORBITvzw,
een sociaal-culturele volwassenbeweging die
actief is in alle Vlaamse regio’s en het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. ORBITvzw
startte in maart 2016 het project ‘Woning
gezocht, buren gevonden’ samen met partners
Uitgeverij Halewijn en de Verenigde
Protestantse Kerk in België.

'Woning gezocht, Buren gevonden' drukt gratis
gepersonaliseerde 'woning gezocht' krantjes
die burgerinitiatieven kunnen verspreiden in
hun gemeente. Het krantje dat u nu leest
werd door ORBITvzw opgesteld speciaal voor
VLOS. ORBITvzw gaat ook persoonlijk langs bij
organisaties die zich willen inzetten voor
huisvesting van erkende vluchtelingen en die
nood hebben aan wat extra informatie of
inspiratie om hun project te lanceren. Meer
informatie vindt u op hun website:

WWW.WONINGGEZOCHT.BE

Giften:
VLOS vzw

BE37 7551 5332 5428.

Fiscaal attest vanaf € 40/jaar
via

Caritas Internationaal
Hulpbetoon

BE88 0000 0000 4141

(mededeling: P 163 VLOS)

WONING GEZOCHT, BUREN GEVONDEN

Contact
Kasteelstraat 4

9100 Sint-Niklaas

Tel.: 03 766 29 13
GSM: 0477 40 62 19

info@vlos.be
www.vlos.be
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Een solidaire
verhuurder

of huiseigenaar
gevonden?

Geef ons een
seintje!
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