Erkende vluchtelingen zijn op
zoek naar een woning.
Help jij hen thuiskomen in
jouw gemeente?
Solidariteit met erkende vluchtelingen? Jawel, ook bij ons in Brugge!
De voorbije maanden werd er heel wat gepraat en
geschreven over de vluchtelingen»crisis”. We werden geconfronteerd met heel wat onwetendheid,
desinformatie, cynisme en bangmakerij. Soms
zou je vergeten dat het gaat over mensen zoals jij
en ik. Gelukkig bereiken ons ook regelmatig berichten over solidariteit: burgers die de vluchtelingen niet zien als een probleem, maar als mensen
die hulp nodig hebben.
Zo ook hier in Brugge. Een Bruggeling stelde een
vrijgekomen huurwoning ter beschikking van een
vluchtelingengezin uit Syrië dat in België erkenning kreeg. Sinds 1 juni heeft het gezin van 6 personen (vader, moeder, dochter en 3 zonen), hier
veilig onderdak gevonden, in Christus Koning. Het
motto van de huiseigenaar: “er wordt zoveel over
gepraat, laten we er ook iets aan doen!” Het gezin
wordt begeleid door Jef en Rita, vrijwilligers van
vzw SOCK.
Meer solidariteit is nog altijd heel welkom! Want
de tijdsdruk is groot. Na hun erkenning moéten
vluchtelingen hun lokale opvanginitiatief binnen
2 maanden verlaten. Vaak moeten ze zonder hulp
op zoek naar een woning. Hun sociale netwerk is
heel beperkt, ze spreken amper Nederlands
en de woningnood in Vlaanderen
versterkt de discriminatie op
de private huurmarkt. Een
gezin dat niet op tijd
een woning vindt,
riskeert dakloos
te worden.

Familieportret van het Syrisch gezin in Brugge

Word
een goede buur!

Vzw SOCK uit Brugge is op zoek naar vrijwilligers om hun

INHOUD

werking te versterken. Wil jij erkende vluchtelingen helpen een
woning te vinden in of rond Brugge? Wil je vluchtelingen wegwijs
maken in je gemeente of hen helpen met hun integratie? Alle
hulp is welkom!
Ben je huiseigenaar en wens je te verhuren aan
erkende vluchtelingen in of rond Brugge? SOCK

SOCK zoekt huiseigenaars!
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SOCK zoekt huiseigenaars!
Ben je als particulier of organisatie in het bezit van een geschikte woning en ben je bereid die aan
een erkende vluchteling te verhuren? Neem dan snel contact op met SOCK (zie pagina 4). Zij gaan
dan op zoek naar de juiste huurder voor jouw woning en zorgen voor de nodige begeleiding.
Financiële steun: zolang vluchtelingen nog werkzoekend zijn, krijgen zij een OCMW leefloon.
OCMW’s voorzien ook de schriftelijke waarborgbelofte en een installatiepremie om meubilair te
kopen. Erkende vluchtelingen die een geschikte woning vinden, hebben ten slotte recht op een
huursubsidie van de Vlaamse Overheid.
Sociale steun: Naast de begeleiding van SOCK, krijgt elke vluchteling professionele steun van het
OCMW, dat hen onder andere zelfstandig helpt omgaan met hun financiën. Verder kunnen zowel
jij als de vluchteling op vrijwillige basis begeleiding vragen bij het lokale Centrum voor Algemeen
Welzijnswerk.
Verhuren aan een Sociaal Verhuurkantoor (SVK): Veel Vlamingen worden via een erfenis eigenaar
van hun ouderlijk huis. Omdat verhuurder zijn hen afschrikt, besluiten zij al te snel deze woning
te verkopen. SVK’s bieden echter een prachtig alternatief: in ruil voor een lage huur nemen zij de
taak van verhuurder van jou over en verhuren zij je huis door aan personen met een lager inkomen.
Zij bieden je niet alleen de garantie dat je maandelijks de huur krijgt, maar verzorgen ook de
ondersteuning en communicatie met de huurder. Na afloop van het huurcontract leveren zij je
woning in de originele staat af.
Het onthaalhuis van SOCK in Brugge

SOCK onderschrijft het project ‘WONING GEZOCHT, BUREN GEVONDEN’
SOCK staat er niet alleen voor. Zij worden in hun 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. Met dit project bieden zij ondersteuning
aan burgers die op zoek gaan naar huisvesting voor erkende vluchtelingen.

ORBITvzw gaat ook persoonlijk langs bij lokale werkgroepen die zich willen inzetten voor huisvesting
van erkende vluchtelingen, maar die nood hebben aan wat extra inspiratie, informatie of vorming.
Ten slotte verzamelt ORBIT alle kennis, nieuwsberichten en succesverhalen rond huisvesting voor erkende vluchtelingen op één website.
Ben je op zoek naar tips, ideeën of wil je een gepersonaliseerd krantje laten drukken voor je initiatief?
Neem dan een kijkje op:

Zo krijgen burgerbewegingen als SOCK de kans hun werking lokaal in de schijnwerpers te plaatsen
met gratis gepersonaliseerde krantjes. Deze krantjes kunnen zij gebruiken om de inwoners van hun
gemeente te sensibiliseren, om vrijwilligers te werven of om huiseigenaars te overtuigen aan erkende
vluchtelingen te verhuren.

www.woninggezocht.be
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‘Buren’ uit andere gemeenten aan het woord
Vrijwilligers en vluchtelingen in Lier renoveren woningen
Sinds december 2015 bestaat in de regio Lier het project ‘Woonhulp
voor vluchtelingen’. Tom Van de Vel begon zijn initiatief ‘Woonhulp
voor vluchtelingen’ met een groepje bekenden. Tom: “We wilden een
meerwaarde zijn naast de organisaties die al bestonden. Omdat het
vinden van huisvesting voor veel vluchtelingen een groot probleem
vormt, besloten we op twee manieren te helpen: enerzijds door te
informeren en mee te helpen zoeken, anderzijds door zelf woonaanbod te creëren.”

Vrijwilligers en
vluchtelingen in
Sint-Niklaas vormen
één grote familie
“Hellen en Abdurahman vluchtten vanuit Ethiopië naar
België. Ze leerden elkaar hier kennen in een asielcentrum’, vertelt Cindy van Vluchtelingen Ondersteuning SintNiklaas(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.”

“Omdat we al snel merkten dat het aanbod van betaalbare, kwaliteitsvolle woningen in onze regio beperkt is, hebben we besloten op
zoek te gaan naar eigenaars die hun woning aan ons willen verhuren
als transit- of doorgangswoning,” legt Tom uit. “Van ORBITvzw leerden we dat we dan best een vzw oprichtten om een huis te huren.
Met enkele vluchtelingen als vrijwilligers knappen we deze dan op. In
maart 2016 hebben we de vzw ‘Mondiale Werken Regio Lier’ opgericht. In juni hopen we onze eerste transitwoning te openen.”

“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
drie maanden geleden eindelijk een woning gevonden.
Onze samenwerking werd beloond.”

Vluchtelingen als vrijwilligers aan de slag

Parochie in Opwijk start vluchtelingenfonds
“Elke parochie of christelijke gemeenschap moet, op zijn manier,
hulp bieden aan erkende vluchtelingen in Vlaanderen.” Guido Moeys
en zijn team van de Pastorale Zone Effata zetten in Opwijk deze
woorden kracht bij. Ze ontfermen zich sinds vorig jaar over een gezin
dat de oorlog in Syrië ontvluchtte. Voor het jonge koppel en hun drie
kinderen vond de parochie een recent gerenoveerde huurwoning bij
de kerkfabriek.
“Het is belangrijk om lokaal een draagvlak te creëren voor de opvang
van vluchtelingen. We wilden de inwoners van Opwijk zoveel mogelijk betrekken. Daarom verspreidden we een oproep in de gemeente
om 50 mensen te vinden die elk 10 euro per maand wilden bijdragen
aan een vluchtelingenfonds, gedurende drie jaar. Daarnaast stuurden
we een lijstje uit met materiële zaken die we nodig hadden om het
gezin te helpen hun nieuwe woning in te richten. De respons op
beide initiatieven was overweldigend positief.”

Vader Ahmad Chwihna (29), moeder Walaa Borgol (24),
en hun drie kinderen.
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Over SOCK
SOCK staat voor Solidariteit Onthaalhuis Christus Koning
De opvang van asielzoekers begon in 1980 met de komst van de Vietnamese bootvluchtelingen. In
1994 werd een Onthaalhuis in Brugge aangekocht door de gemeenschap Christus Koning om er asielzoekers en daklozen in op te vangen. Begeleider Jef woont er samen met 5 alleenstaande mannen.
Rond dit Onthaalhuis groeide de werkgroep Solidariteit. In 2004, door het samengaan van het onthaalhuis en de werkgroep, werd vzw SOCK opgericht.
De medewerkers van SOCK zijn vrijwilligers. Zij begeleiden de bewoners van het onthaalhuis bij administratieve problemen en bij de asielprocedure. Ze organiseren ook activiteiten om informatie te verstrekken over de situatie van vluchtelingen en asielzoekers, te werken aan integratie en sensibilisering,
en nemen deel aan informatie- en studiesessies rond de vluchtelingenproblematiek.
SOCK is lid van de algemene vergadering van Vluchtelingenwerk Vlaanderen en het Gastvrij netwerk.
Er wordt lokaal ook samengewerkt met en deelgenomen aan de activiteiten van CAW Brugge, Diversiteitsdienst Stad Brugge, ORBIT – AMOS en de SOM: agentschap inburgering en integratie WestVlaanderen.

vzw Solidariteit Onthaalhuis Christus Koning
Houthulststraat 8
8000 Brugge
Tel. 050 33 58 58
sockbrugge@hotmail.com
Ondernemingsnummer: 0866425675
KBC: BE34 7380 1484 7890

De wereldmaaltijd, een SOCK activiteit in Brugge

Woordenlijst
Asiel: Mensen die nood hebben aan bescherming en dit niet krijgen in hun land, kunnen asiel aanvragen om deze bescherming te verkrijgen. Als ze erkend worden, krijgen ze verblijfspapieren.
Asielzoeker: Wanneer mensen asiel aanvragen. start hun asielprocedure en noemen we hen tijdens
hun procedure ‘asielzoeker’.
Erkende vluchtelingen: Asielzoekers krijgen erkenning als vluchteling, als zij kunnen aantonen dat
zij individueel worden vervolgd vanwege hun ras, religie, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde
sociale groep, of hun politieke overtuiging.

Economische vluchteling: dit is spreektaal en geen juridisch begrip. Men bedoelt een persoon die de
slechte economische situatie in zijn land ontvluchtte om elders werk te vinden. Zij krijgen geen erkenning na de asielprocedure en moeten het land weer verlaten.
Illegalen: Dit zijn mensen die zonder wettelijk verblijf in ons land verblijven. Ze vroegen oftewel ooit
asiel aan en werden afgewezen. of deden dit niet en leven al sinds hun aankomst in België zonder
wettelijk statuut, zonder rechten. Correcte term: Mensen zonder wettig verblijf.
Regularisatie: Mensen kunnen een regularisatie van hun verblijf aanvragen omdat hun asielprocedure
al te lang aansleept of voor prangende humanitaire redenen, zoals ziekte.

Subsidiair beschermde (oorlogsvluchteling): Wanneer mensen het slachtoffer zijn van een oorlog
of burgeroorlog, worden ze niet noodzakelijk individueel vervolgd. Omdat ze echter niet terug kunnen
naar hun thuisland, waar hun leven in gevaar is, krijgen ze het statuut van subsidiaire bescherming.

De digitale versie van dit krantje kan je downloaden op
www.woninggezocht.be/downloads
en mag je verspreiden zoveel je wil!
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V.U. is Didier Vanderslycke, ORBIT vzw, Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel, www.orbitvzw.be, 02 502 11 28

