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Thope

voor een woning
voor kwetsbare
mensen

samenthope@gmail.com of bel 09 222 64 46
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vzw sinds november 2018, pluralistische insteek

mailto:samenthope@gmail.com


www.thopevzw.be

• §1. De vereniging heeft als doel
initiatieven te ontwikkelen rond de 
woonproblematiek van kwetsbare
mensen, in het bijzonder van 
vluchtelingen. 

• §2. De vereniging heeft eveneens tot doel
deze mensen te ondersteunen in 
problemen gerelateerd aan de woonnood. 

3Uit onze statuten



Waarom?

• « Ieder heeft het recht een menswaardig
leven te leiden. Dit recht omvat het recht op 
een behoorlijke huisvesting » staat sinds 1994 
ingeschreven in de Belgische grondwet
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Maar in de praktijk ???
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Huisvestingsbeleid

Politiek beleid
• gericht op  eigendomsverwerving (woonbonus 

jaarlijks 1,65 miljard euro)
• sociale huisvesting : ontoereikend (

150.000 mensen op de wachtlijst)
Private huurmarkt
• Te hoge huurprijzen
• Beperkt aanbod
• Woningen  verouderd 

(Cijfers uit 2018) 6



Wooncrisis

• leefloon voor een gezin bedraagt € 1254,82

• 13.291 verhuurbare sociale woningen in Gent 

en toch is er een wachtlijst van 10.435 

aanvragen (cijfers 2018)

• Wachtlijst van 10 jaar en vluchtelingen staan

vaak achteraan

• Er is meer vraag dan aanbod -> men vindt

moeilijk een (voldoende goede) woning

7Wij willen hier iets aan doen – samen met anderen

https://stad.gent/sites/default/files/page/documents/Omgevingsanalyse2018-NLweb3_1_0.pdf


Inspiratie

• Huizen van vrede
• Orbit
• …
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Met wie werkt Thope hier aan? 

• 8 leden van de vzw (4 bestuursleden) 

• Heel wat vrijwilligers die voor Thope werken

• Heel wat diensten: SOI, CAW, OCMW, Kind en
Gezin, Pleegzorg, huurdersbond, …
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Hoe we het werk organiseren

• WG Huizen zoeken (-> huurcontract)

• WG Omarmers (mensen begeleiden, waken over goede bewoning)

• WG Financiën. (-> betalingen van huur, waarborg, verzekeringen…)

• WG Fundraising (giften, projectsteun, events, …)

• WG Communicatie (website, flyers, speeches, opinie, …)

• WG Klussen

• WG Thope organisatie (zorgen dat alles goed loopt, regels, archief)
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Samenwerking met diensten

1. SOI, CAW, OCMW, Kind en Gezin, Pleegzorg
ü aanmelding van kandidaat huurders via
ü een chronologische lijst van gezochte woningen

met wensen en mogelijkheden (aantal bewoners, 
haalbare prijs,…

ü overdracht van begeleiding, kennis

2. huurdersbond, taskforce wonen, 
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Een +  omarmer per huis
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Omarmer= vrijwilliger

• Per huis zoekt Thope een of twee omarmers
• Omarmer woont in de buurt
• Omarmer is goede buurman/buurvrouw : 

bezoekt één keer per week/om twee weken
• De omarmer helpt bij praktische zaken
• De omarmer signaleert problemen en helpt 

problemen voorkomen
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Omarmer

• Ontmoeting  staat centraal  
• Helpt bij : school kinderen, documenten, 

vertalingen, taalles, elektriciteitsmeter, 
wegwijs maken in de buurt, verwijzen naar 
diensten, contact met de buren…

• Volgens talenten, mogelijkheden..
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Onze huizen

De vzw zoekt woningen voor vluchtelingen en…

• huurt zelf van de eigenaar
• of huurt tijdelijk zelf: glijdend contract 
• of begeleidt het cont( r)act eigenaar-huurder
• -> ook in bijzondere gevallen van zorgwonen, 

tijdelijk wonen, … (bij iemand in huis)
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Al kunnen doen

• 11 woningen huren

• waar zo’n 40 mensen wonen

• met 8  nationaliteiten:
Afghanistan, Azerbeidzjan, Ghana, Iran, Jemen, 
Palestina, Somalië, Syrië
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Onze huizen

Wij bieden:

- stipte betaling
- begeleiding van de bewoners
- langlopende contracten
- zorgen vr brandverzekering & onderhoud CV 
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Grootste hindernissen

• Veel huizen bezoeken voor men aan ons verhuurt
• Nieuw aangekomen vluchtelingen hebben soms

onrealistische verwachtingen van de huurmarkt
• Onderhuurders hebben soms moeite betaling waarborg
• Bij zorgwonen/tijdelijk wonen: regelgeving niet altijd

gekend; het moet klikken tussen de partijen
• Gezinsherenigingen zorgen onverwacht voor tijdelijke

overbevolking
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Geld nodig…

• Huur van  350 tot 850 euro per maand

(in totaal 7090 EU/ maand te betalen)

• Als we zelf huren: een waarborg voorzien van 

3x de huur door ons -> eigenaar

2x de huur van onderhuurder -> thope vzw

• Verzekeringen
voor brand,   vrijwilligers, … 

19



Giften

• Rekening
BE39891504303919 van Thope vzw

• via vzw Sober Voor Anderen, re
BE79 7350 2082 0733

(met duidelijke vermelding ‘Thope’). Vanaf €40 
per jaar zijn de giften fiscaal aftrekbaar
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Steun ontvangen
• van heel wat particulieren en organisaties:

– De Oever
– Welzijnsschakels
– Welzijnszorg

Van onze vrijwilligers!

HARTELIJK DANK!
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