
  BUREN GEVONDEN 

WOONGROEP DE HERBERG ZOEKT HUURWONINGEN 

VOOR ERKENDE VLUCHTELINGEN  

IN REGIO AALST & DENDER! 

Net als de afgelopen jaren vragen er ook nu nog 
een verhoogd aantal mensen asiel aan in België 
omdat ze op de vlucht zijn voor vervolging of oorlog 
in hun thuisland.  
 
Wie erkend wordt als vluchteling, mag in België 
blijven. Maar dan begint het klokje te tikken. 
Erkende vluchtelingen moeten hun opvangplaats 
binnen de twee tot vier maanden verlaten en een 
eigen huurwoning zien te vinden.  
 
Heel wat asielzoekers die we in regio Aalst & 
Dender opvangen, willen ook na hun erkenning in 
onze streek blijven wonen. Ze hebben hun leven hier 
al voor een stukje heropgebouwd en hun kinderen 
gaan hier al een tijdje naar school. Velen slagen er 
echter niet in om op eigen houtje een huurwoning 
te vinden. 

Erkende vluchtelingen stoten op heel wat 
barrières in hun zoektocht naar 
huisvesting. Hun sociale netwerk is nog 
zeer klein, ze leren nog maar net 
Nederlands en het woningtekort op de 
Vlaamse huurmarkt sleept al jaren aan. 
Onze vrijwilligers van Woongroep De 
Herberg helpen vluchtelingen deze 
barrières overwinnen door samen met hen 
op zoek te gaan naar huurwoningen in 
onze buurt. Maar de zoektocht duurt lang 
en is niet altijd succesvol. Daarom kunnen 
we jouw hulp goed gebruiken.  
 

Met dit krantje roepen we jou op om in je 
buurt en binnen je netwerk van vrienden, 
familie en kennissen op zoek te gaan naar 
huiseigenaars die willen verhuren aan 
erkende vluchtelingen. De Herberg staat 
klaar om een brug te slaan tussen hen en 
vluchtelingen. Binnenin dit krantje leggen 
we uit hoe je dit best aanpakt, vind je 
meer informatie over verhuren aan 
erkende vluchtelingen en laten we je 
kennismaken met erkende vluchtelingen 
in de Regio Aalst en Dender. 
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WONING GEZOCHT, BUREN GEVONDEN 
 
ORBIT vzw startte in 2016 het project Woning Gezocht, Buren Gevonden samen met de Uitgeverij Halewijn en de 
Verenigde Protestantse Kerk in België. Met dit project ondersteunen we burgergroepen en verenigingen die in hun gemeente 
een initiatief willen opstarten rond huisvesting voor erkende vluchtelingen. ORBIT vzw staat klaar om overal in Vlaanderen 
burgers inspiratie, informatie, gratis vorming en opvolging te bieden. 
 
Wil jij erkende vluchtelingen een huurwoning helpen zoeken in je buurt, samen met een groep vrienden of vrijwilligers? Of 
wil je misschien zelf huisvesting creëren? Zie jij het eerder groots of liever kleinschalig? Of heb je geen ervaring en weet je niet 
waar te beginnen? Nodig ORBIT vzw vrijblijvend bij je uit om samen met jou een initiatief te bedenken. 
 
ORBIT vzw drukt ook gratis gepersonaliseerde 'Woning Gezocht' krantjes, zoals het exemplaar dat je nu leest. 
Burgerinitiatieven kunnen deze verspreiden in hun gemeente om hun werking lokaal bekend te maken en om inwoners te 
sensibiliseren. 
 

MEER INFORMATIE OP WWW.WONINGGEZOCHT.BE  

Foto: Restaurantkok Omar en zijn dochter Tala vonden een woning in Ternat, met plaats voor legkippetjes  

Foto: Zusjes Jaya en Vali vonden vonden geen woning en moesten  
naar Ukkel uitwijken 



 

Wat kan JIJ doen? 
1. Kijk uit naar huuraffiches in je buurt 

Maak een foto van huuraffiches op straat of noteer de 
contactgegevens en stuur deze naar de 

pietdebisschop@gmail.com. Voor alleenstaanden 
zoeken we iets rond €500 euro per maand, voor gezinnen 
rond €800 per maand. 

 

2. Activeer je eigen netwerk 

Informeer je vrienden, kennissen en familie over de 
woonnood van erkende vluchtelingen en vraag hen om 

uit te kijken naar solidaire verhuurders in hun 
eigen netwerk. Misschien kennen zij iemand wiens woning 

te huur staat of wiens woning binnenkort vrijkomt. Om 

deze oproep te versterken, kan je bij Woongroep De 
Herberg gratis een stapel van dit gedrukte 
krantje vragen om binnen je netwerk te verspreiden. 
De digitale versie van dit krantje kan vinden op de 

website www.woninggezocht.be/krantjes en 
verspreiden via mail of sociale media.  

 

3. Verhuur je woning met garantie 

Zit je met een verhuurder die liever niet rechtstreeks 
wenst te verhuren aan een erkende vluchteling? Of ken je 
een eigenaar van een leegstaande woning die geen 
ervaring heeft met verhuren en toch zijn woning wil 
inzetten voor een sociaal doel? Laat hen langsgaan bij je 

lokale Sociale Verhuurkantoor. (Lees meer bij ‘Tips & 
Tricks’ op de rechterpagina) 

4. Verhuur een lege kamer in je woning 

Zijn je kinderen het huis uit en voelt je woning wat leeg 

aan? Sinds kort kan je mits een melding bij je 
gemeente een kamer in je eigen woning verhuren 
aan erkende vluchtelingen! (Lees meer bij Tips & Tricks) 

 

5. Hou ons op de hoogte 

Geef ons een seintje indien je een huiseigenaar vindt die 
wil verhuren aan erkende vluchtelingen. De Herberg 
zorgt voor een goede match tussen eigenaar en 
kandidaat-huurder.  

 

Ook na de verhuis blijven wij zowel de 
eigenaar als de huurder ondersteunen! 
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Buddynetwerk voor 
vluchtelingen in Aalst 
 
Eind 2017 vielen de Vlaamse overheidssubsidies 
voor CAW buddywerkingen stil. Enkele van 
deze buddies wilden hun werking niet zomaar 
stopzetten en vonden ondersteuning bij het 
Vluchtelingen-platform Regio Dender. Daar 
kregen ze de kans om zich opnieuw te 
organiseren en te groeien.  
 
Ze kozen ook Lieve Segers als coach. Lieve is 
met haar 20 jarige ervaring als vrijwilliger in 
o.a. het crisisopvangcentrum, als conflict-
bemiddelaar en buddy voor vluchtelingen bij 
het CAW, de juiste persoon op de juiste plaats.  
 
Het vluchtelingenplatform geeft ook 
vormingen, bijvoorbeeld over het stellen van 
grenzen en rond zelfzorg. Deze vormingen 
staan ook open voor alle geïnteresseerden.  
 

Op maandelijkse vergaderingen kunnen 
buddies ook bij elkaar en het platform terecht 
met hun hulpvragen, zodat ze als groep samen 
een oplossing kunnen zoeken.  
 
Het Platform kan altijd nieuwe vrijwilligers 
gebruiken. Misschien is dit iets voor jou?  
 
Een buddy kan één of meerdere taken op zich 
nemen naargelang de tijd die hij of zij kan 
spenderen. Met de vluchteling meezoeken naar 
een woonst, begeleiden naar werk, meegaan 
naar de dokter, helpen bij huiswerk of het 
vertalen van brieven. Ook sporadische hulp is 
welkom, bijvoorbeeld bij het verhuizen van 
meubels.  
 
Buddy is Engels en betekent vriend. Je wordt 
dus een goede vriend van de vluchteling en 
krijgt dankbaarheid terug.  
 

Voor meer info: 
liefsegerske@hotmail.com  

Abdou aan de slag 
bij vzw Sporen Naar 
Werk 
 
Ken je Abdou uit Syrië nog? In de vorige 
editie van dit krantje lieten we je al eens 
met hem kennismaken.  
 
“Ondertussen is er veel veranderd”, vertelt 
Abdou. “Ik werd eindelijk herenigd met 
mijn vrouw Selwa  en met mijn drie 
kinderen Amouni (10j), Siaham (7j) en 
Orhan (4j). We wonen nu al anderhalf jaar 
in Denderleeuw, waar ik werk bij een 
poets- en strijkbedrijf vzw Sporen Naar 
Werk. Ik hoop nog steeds later een eigen 
zaak te openen, want ik ben kleermaker 
van opleiding.“ 
 
“Ik ben mijn vrienden uit Denderleeuw 
enorm dankbaar voor alle hulp die ik al 
van hen kreeg. Daarom draag ik op mijn 
beurt ook een steentje bij als vrijwilliger in 
de opvang van vluchtelingen en 
nieuwkomers bij Babbelonië en Tast toe.” 
 

”Vzw Sporen Naar Werk bestaat sinds 
2009 bestaat en maakt deel uit van de 
sociale economie. We helpen vooral 
langdurige werklozen aan het werk”, legt 
Alberic Sergooris uit . “We zijn heel 
tevreden over Abdou, hij is een vlijtige en 
betrouwbare werkkracht. We hebben zijn 
werkuren dan ook verhoogd van 8 uur per 
week naar het maximale 22 uur.  
 
“Je ziet dat hij ook goed met collega’s 
opschiet. In groep is hij wat bedeesd, maar 
bij individuele gesprekken komt hij los. 
Ondertussen heeft hij zelfs al wat dialect 
geleerd.” 

Kippen voor de kok 
 
Omar en zijn vrouw Shala zijn erkende vluchtelingen uit 
Syrië. “Ondertussen wonen we al twee jaar in Ternat, 
samen met onze 4 dochters Zoghrod, Shahed, Dania en 
Tala. Omar werkt in een restaurant als kok, ikzelf ben 
thuis de kokkin,” lacht Shala. “We houden van koken en 
gaven samen al een kookles ‘Syrisch koken’. We kochten 
ook zes kippetjes met de KWB samenaankoop TOK16, die 
ons dagelijks 4 tot 6 eieren leveren. Onze drie oudste 
meisjes gaan naar school in Aalst, Tala gaat naar de 
lagere school De Kiem in Wambeek.” 
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Tip! Verhuren zonder 
zorgen 
 
Je hebt een woning die je misschien wil verhuren 
en je speelt graag op zeker? Ga dan eens langs bij 
je lokale Sociale Verhuurkantoor (SVK). Een SVK 
huurt jouw woning en onderverhuurt deze aan 
mensen met een lager inkomen. Het SVK neemt 
dus al de verantwoordelijkheden als 
verhuurder van jou over, staat garant voor 
je maandelijkse huurinkomsten en voor de 
correcte aflevering van je woning bij het 
einde van het huurcontract. In ruil voor deze 
garantie vraagt het SVK een schappelijke 
huurprijs.  
 
Een SVK selecteert daarna een kandidaat-
huurder uit de wachtlijst. Heb je echter zelf al een 
kandidaat op oog? Breng dan je toekomstige 
huurder samen met je woning aan bij het SVK. Zij 
mogen dan rechtstreeks jouw woning betrekken. 
Lijkt dit iets voor jou? Neem dan contact op met 
Woongroep De Herberg en wij helpen je met het 
vinden van een geschikte huurder. 

Nieuw! Een kamer  
in je huis verhuren aan  
erkende vluchtelingen 
 
Wist je dat je vrije kamers in je eigen woning kan 
verhuren aan een erkende vluchteling, zonder 
vergunning? Je hoeft hiervoor enkel een Melding 
Tijdelijk Wonen in te dienen bij je gemeente.  
 
Omdat de gemeente je elk als apart ‘gezin’ 
registreert op jouw adres, behouden jij en je 
nieuwe inwoner een volledig leefloon of 
eventuele uitkering als alleenstaande.  
 
Sinds april 2018 huist Nidal uit Palestina zo samen 
met de familie De bisschop-Vandenbosch in 
Affligem. Omdat hun vier kinderen uit huis zijn 
besloten zij hun kamers open te stellen voor 
mensen in nood. 
 
Ook iets voor jou? ORBIT vzw maakte een stap-
voor-stap handleiding om met succes een melding 
bij je gemeente te maken:  
 
www.woninggezocht.be/documenten 
 
Voor persoonlijke ondersteuning met het maken 
van een melding, of voor meer informatie kan je 
terecht bij nils@orbitvzw.be / 0472 655 245 

Arbeidscoach 
voor 
vluchtelingen 
 
Een heel belangrijke hefboom om een 
kwaliteitsvolle woonst te vinden is 
tewerkstelling.  
 
Jobcoach Romain Dierickx werkt nauw 
samen met het buddynetwerk voor 
vluchtelingen in Aalst. Momenteel begeleidt 
hij zo een 15-tal vluchtelingen naar werk.  
 
“Dat biedt natuurlijk heel wat uitdagingen,” 
vertelt Romain. “Vluchtelingen willen graag 
snel aan het werk maar worden beperkt 
door hun taalkennis. Vooral op het praten 
worden ze te snel afgerekend. Het 
ontbreken van technische kennis is 
daarnaast ook een hinderpaal voor 
fabriekswerk. Daarom proberen we ze te 
motiveren een opleiding te volgen bij de 
VDAB.” 
 
“Ook het OCMW kan een grote hulp zijn bij 
het verstrekken van werk via artikel 60 in 
de sociale economie, maar daar is 
momenteel ook een wachtlijst voor.” 
 
“Eén Afghaanse jongen vond zo werk als 
seizoenarbeider bij Ons dagelijks groen in 
Meldert. Hij moet daarvoor al vroeg opstaan 

en de bus nemen, maar gelukkig is de 
bushalte in de buurt.” 
 
“Sommige jobs zijn voor hen dus ook gewoon 
moeilijk haalbaar met openbaar vervoer, 
denk maar aan ploegenwerk. Daarom 
bekijken we de mogelijkheid om fietslessen 
te organiseren en moedigen we hen aan om 
zich in te schrijven voor cursussen rijbewijs.” 
 
“Je kan zovele mooie ervaringen opdoen 
met vluchtelingen. Je kan met hen naar een 
jobbeurs gaan en kennismaken met hun 
cultuur. Ze zijn heel gastvrij en door de 
omgang gaan ze hun Nederlands goed 
kunnen oefenen. Ondernemers moeten 
vluchtelingen meer kansen geven. Met wat 
begeleiding worden zij een ongetwijfeld 
toegewijde, dankbare en bekwame 
werknemers.” 
 

Wil je helpen  
of had je graag meer info?  

 
Stuur een mailtje naar  

rom.dierickx@gmail.com 

ENKELE TIPS & 
TRICKS 

Een erkend vluchteling 
is een huurder als een 
ander 
 
Vluchtelingen en subsidiair beschermden kunnen 
niet terug naar hun eigen land wegens 
vervolging of oorlog. Ze mogen na hun 
erkenning wettig in België verblijven. Ze hebben 
identiek dezelfde rechten en plichten als 
alle andere huurders in Vlaanderen. 
Daarnaast hebben zij een inburgeringscursus 
achter de rug, volgen zij verplicht lessen 
Nederlands, en hebben zij toegang tot 
budgetbegeleiding en eventueel vormingen rond 
‘huren’ (recycleren, energiegebruik…) bij het 
OCMW of het CAW (Centrum Algemeen 
Welzijnswerk). 
 
Wie in België asiel aanvraagt, kan al vanaf vier 
maanden na de start van de asielprocedure 
officieel werken. Een aantal vluchtelingen 
hebben daardoor reeds werk op het moment 
dat ze huisvesting zoeken. Wie nog 
werkzoekend is, krijgt een leefloon van het 
OCMW. De meeste OCMW’s zijn bereid om in 
samenspraak met hun cliënt het deel leefloon 
voorbestemd voor de huur, rechtstreeks 
aan de verhuurder te storten. Het OCMW 
kan zich eveneens schriftelijk garant stellen voor 
de huurwaarborg of deze overmaken op een 
geblokkeerde rekening. Daarnaast hebben 
erkende vluchtelingen recht op een 
installatiepremie om meubels aan te schaffen en 
kunnen zij in sommige gevallen een huursubsidie 
aanvragen. 

Foto: Marine, Ritta en Waheed met ‘De Herberg’-buddies Petrus uit Asse en Julienne uit 
Dilbeek. 

Verhuizers gezocht 
 
In april 2018 vond de familie Nouayem eindelijk een woning in Ukkel. Voor de 
verhuis kregen zij hulp van vrijwilligers van de buddygroep ‘De Herberg’. Wil jij ook 
een handje toesteken? Wil je wel eens je bestelwagen of je auto met 
aanhangwagen ter beschikking stellen ? Ben jij ook een handige Harry met wat 
tijd?  
 
Neem dan contact op met davidvernaeve@hotmail.com 



WOONNOTA 2018 
 
Om betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting voor kwetsbare 
medeburgers hoog op de agenda voor de gemeenteraads-
verkiezingen van 2018 te plaatsen, hielp ORBIT vzw ons met het 
analyseren van het woonbeleid in onze gemeenten.  
 
Samen met de Verenigingen waar armen het woord nemen in de 
regio en ORBIT vzw, schreven we daarop een Woonnota met 
beleidsaanbevelingen rond huisvesting voor onze kwetsbare 
medemensen.  
 

  BUREN GEVONDEN WONING GEZOCHT V.U. is Didier Vanderslycke, ORBIT vzw, Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel, www.orbitvzw.be, 02502 11 28 

Woongroep de Herberg is een netwerk van drie organisaties: 
 
DE HERBERG is een werkgroep in de dekenij Asse-Dilbeek - samen 
goed voor 28 parochies - die in oktober 2015 is gestart onder impuls 
van deken Marc Boulanger. Wij willen meewerken aan een positief 
klimaat rond asielzoekers, en zoeken naar buddy's die als vrijwilliger 
vluchtelingen willen ontmoeten en helpen. Het zoeken naar woningen 
is daarbij één belangrijk aspect. Wij werken daarvoor samen met 
ORBIT vzw, de plaatselijke OCMW's, met de Centra voor Algemeen 
Welzijnswerk (CAW), met Sociale Verhuurkantoren en 
woonconsulenten. 
 
VLUCHTELINGENPLATFORM REGIO DENDER is een 
overkoepeling van werkgroepen die bedrijvig zijn in de Denderstreek: 
Aalst, Ninove, Denderleeuw... Buddywerking en zoeken naar woningen 
voor vluchtelingen in onze regio zijn nu twee prioriteiten. Meer info 
over onze acties en standpunten vind je op onze Facebook pagina. 
 
BEWEGING.NET is een samenwerkingsverband binnen de christelijke 
arbeidersbeweging. In de plaatselijke groepen van de regio organiseren 
wij vorming en actie rond de vluchtelingenproblematiek.  

 

Contact  
Piet De bisschop  

Woongroep De Herberg  

pietdebisschop@gmail.com  
tel.: 0471/854012 

Foto: overhandiging van het memorandum en de woonnota o.a. door Youssef en 
Abdoullah, aan burgemeester D'Haese. 

De Woonnota 2018 lees je op 
woninggezocht.be/documenten 

Tijdens een actie op de Grote Markt van 
Aalst voor de aanvang van de 
gemeenteraad werd deze nota samen 
met het memorandum "Aanbevelingen 
voor een sociaal lokaal beleid" van de 
werkgroep Stop de Armoede door tien 
kwetsbare medeburgers in burge-
meesterkostuum aan alle gemeente-
raadsleden bezorgd. 
 
Ook op de traditionele asielwake van 16 
juni was de problematiek van huisvesting 
van vluchtelingen het centrale thema. 
Een actie met slaapzakken moest de eis 
voor een menswaardig vluchtelingen-
beleid onderstrepen. 
 
                             

Foto: Aalst, de asielwake op 16 juni 


