




Onze Luthers geinspireerde missie  

 1. Het PSC zal nu niet en nooit accepteren dat mensen in kwetsbare situaties genegeerd worden en door 
velen als overlast beschouwd worden. Het PSC zal mensen in de rafelrand van de samenleving een gezicht 
en stem geven en samen met hen protesteren tegen onrecht en ongelijkheid. 
  

 2. Het PSC zal zich inzetten voor een standvastige dialoog tussen mensen van verschillende origine, 
levensbeschouwing en geschiedenis ten behoeve van onze stad, waarin de superdiversiteit een feit is. 
Samenleven met 170 nationaliteiten vraagt om een onopgeefbare openheid, waaraan het PSC bijdraagt 
vanuit haar eigen overtuiging. 
  

 3. Het PSC verzet zich tegen toenemende individualisering en ik-gerichtheid, waardoor mensen zonder 
netwerk de weg kwijtraken in onze samenleving. Het PSC wil de komende jaren blijvende aandacht 
besteden aan vereenzaamde mensen en via concrete acties met hen samenwerken om uit hun sociaal 
isolement te geraken. 
  

 4. Het PSC gelooft niet in jobs als enige truc om armoede te bestrijden, maar biedt een plek voor mensen in 
armoede om zichzelf te zijn, onthaalt mensen in armoede en laat hen activiteiten ontplooien die hun 
talenten boven halen. We bieden hen tijd en opportuniteit om gaandeweg de regie van hun leven weer in 
eigen handen te nemen.  
  

 5. Het PSC gelooft niet in het doordrukken van efficiëntie en effectiviteitsmantra’s in de sociale sector, 
maar benadrukt het belang van geduldige presentie van sociaal werkers in het leven van mensen die om één 
of andere reden in de marge van de samenleving terecht zijn gekomen. Het PSC leidt hulpverleners op om 
de methodiek van presentie te kunnen toepassen en zal protesteren als “present zijn” beschouwd wordt als 
inefficiënt. 
  

 6. Het PSC gelooft niet in vermaatschappelijking van zorg als eenvoudige oplossing om kosten te besparen 
en tegelijkertijd kwaliteitsvolle ondersteuning te bieden. We investeren in onze vrijwilligers om hen een 
sleutelrol te laten spelen in het leven van mensen in kwetsbare situaties als ondersteuning van professionele 
hulpverlening. 



Luther : Deel 2 

 

 

  
7. Het PSC ziet teveel mensen met beperkte toegang tot basisvoorzieningen. Daarom zet het PSC zich, onder protest, in 

om in bepaalde situaties noodhulp te kunnen verstrekken, kinderen te helpen bij hun schoolcarrière, drempels rond 

doktersbezoeken te verlagen en boodschappen bij de sociale kruidenier mogelijk te maken. 

  

8. Het PSC vindt dat er veel te weinig woonruimte is waar mensen in kwetsbare situaties kunnen gaan wonen, omdat het 

overheidsbeleid tekort schiet en huiseigenaars discrimineren. Wij verzetten ons daartegen en bieden voor mensen op de 

vlucht (migranten) hoop door met ons project Over Hoop en Huizen in individuele situaties relaties met lokale kerken tot 

stand te brengen en woonruimte te zoeken. 

  

9. Het PSC heeft moeite met de beperkte hulp voor mensen op de vlucht (migranten) en vraagt de Europese Unie 

structurele en humanitaire oplossingen voor de verhoogde instroom van mensen op de vlucht. Het PSC vraagt de 

Belgische overheid haar beloften tav ontwikkelingssamenwerking na te komen. 

Het PSC wil de komende jaren werken aan het verbeteren van de omstandigheden in landen van oorsprong. Het PSC 

werkt in samenwerking met partners uit het onderwijs een programma uit van wederzijds leren rond de relatie tussen 

goed bestuur en het verbeteren van de levensomstandigheden. 

  

9,5. Het PSC gaat ervan uit dat dit manifest gerealiseerd wordt in samenwerking met alle kerkelijke en 

middenveldorganisaties, die present, protesterend en met plezier werken aan een open samenleving, waarin elke mens 

met zijn eigen geschiedenis, geloof en situatie een plaats heeft. 



Hoe naar een concrete invulling 

 Ons netwerk 

 Presentie 

 CAW Antwerpen 

 Woonmaatschappijen 

 Opportuniteiten 

 



De actie 

 Prioriteiten : Veiligheid  

 Structuur : wie doet wat 

 Zakelijk 

 Inhoudelijk 

 Dagelijks 

 Juridisch  

 



Het project 

 Gedurende 2 jaar aan 9  net erkende vluchtelingengezinnen onderdak bieden 

in goedkoop ter beschikking gestelde appartementen van de sociale 

woonmaatschappijen 

 Max verblijfstijd 6 maand per gezin 

 Onze kost per appartement :  190 euro per maand 

 Onze bezettings vergoeding  : 190 euro per maand 

 

 Hoeveel personen denken wij te bereiken : 36 gezinnen – 144 personen 

 



Springen in het diepe kan geld kosten 

 Engagement om tot 20K € in dit project te stoppen ofwel 555 € per gezin of 

144 € per persoon 

 











Administratief 

 

 1 : geen gewone huurcontracten maar bezettingscontracten 

 2 : brandverzekeringen 

 3 : contracten met energie en water leveranciers 

 4 : Internet enz 

 

 



Het eerste werk 

 Inrichten van de appartementen 

 Keuringen kachels 

 Schilderwerk 

 Meubels 

 



Practische zaken 

 Lengte van verblijf beperkt tot 6 maand. 

 Praktische uitwerking oplossingen 

 Meubelopslag.. 

 Verhuis 

 Huur voor 1 appartement 190 euro per maand  

 



Vervolg 

 

 Wij leren heel veel uit dit project 

 Plek waar je met de huurders makkelijk kunt samenzitten 

 Meubelopslag 

 Budgetbegeleiding 

 Hoe open je hier een bankrekening 

 Hoe neem je de bus 

 Fiets? Leren fietsen 

 



Vervolg 

 Opzetten van interne klusjesdienst met coördinator 

 Kijken hoe dit project budget neutraler kan worden 

 Kijken naar andere panden 

 



Besluit 

 Engagement maakt het verschil 

 Financiële buffer is noodzakelijk 

 Zonder vrijwilligers lukt het niet 

 Werken onder de radar leidt tot de beste successen. 

 

 


