
BUREN GEVONDEN

Vanwege de verhoogde aankomst van asielzoekers
werden overal in Vlaanderen opvangplaatsen
voorzien. Zo vangen onder meer Kapellen,

Antwerpen Linkeroever, Broechem, Zwijndrecht en

Arendonk asielzoekers soms maandenlang op in
afwachting van hun erkenning als vluchteling of
subsidiair beschermde. Wie erkend wordt mag in
België blijven en moet op zoek naar een nieuwe
woning.

Veel vluchtelingen blijven graag in hun
gastgemeente wonen. Hun kinderen gaan er al een
tijdje naar school en de ouders hebben er hun
leven al voor een stukje heropgebouwd.

Hun 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 hun lokale opvanginitiatief binnen de
twee maanden verlaten. Een gezin dat niet op tijd
een woning vindt, riskeert dakloosheid.

Gezinnen met kinderen
komen op straat te staan!

Help jij hen thuiskomen
in jouw gemeente?

EVA-centrum in Ekeren zoekt dringend huurwoningen in
en rond Antwerpen

Wat kan jij doen?

Een erkende vluchteling is een huurder als een

ander
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Jij
maakt het verschil!

Tientallen gezinnen kwamen de voorbije maanden
bij ons langs in het EVA-centrum in Ekeren,

wanhopig op zoek naar een huurwoning. Sindsdien
bellen onze vrijwilligers urenlang naar

huuradvertenties en immokantoren, gaan we mee
op huisbezoek, bemiddelen we met verhuurders of

vertalen we waar nodig.

Daarom hebben wij jouw hulp nodig. We willen
je vragen uit te kijken naar solidaire

verhuurders in je persoonlijke omgeving. (Zie
pagina 2: Wat kan jij doen?)

Vaak krijgen onze vrijwilligers echter een negatief
antwoord. Verhuurders die worden opgebeld haken af

zodra zij horen dat het een gezin erkende vluchtelingen
betreft.
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Wat kan jij doen?

Zeer eenvoudig. Informeer je vrienden, kennissen en familie over de dringende woonnood van erkende
vluchtelingen en vraag hen of ze weet hebben van:

• Verhuurders die bereid zijn aan erkende vluchtelingen te verhuren.

• Huurders die binnenkort verhuizen en wiens woning vrij komt. Misschien kunnen zij hun huidige
huisbaas overtuigen om aan een erkende vluchteling te verhuren.

• Personen die hun leegstaande (ouderlijke) woning willen verhuren via een Sociaal Verhuurkantoor
(SVK) in plaats van deze onmiddellijk te verkopen. SVK’s huren woningen conform de Vlaamse
Wooncode en onderverhuren aan kwetsbare huurders. Zij nemen 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 deze zekerheden vragen zij een huurprijs
lichtjes onder de marktwaarde.

Heb je een solidaire huiseigenaar gevonden? Geef ons een seintje en wij sturen een vrijwilliger van het EVA-
centrum langs voor een vrijblijvende kennismaking. (zie pagina 4: Contactinfo)

Een erkende vluchteling is een huurder als een ander!
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

Wat is een vluchteling? Asielzoekers worden als vluchteling erkend wanneer zij kunnen aantonen dat ze in hun thuisland het risico lopen vervolgd te worden

vanwege hun ras, religie, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep, of vanwege hun politieke overtuiging. Wie als vluchteling erkend mag minstens vijf

jaar in België blijven. Lopen zij daarna nog steeds het risico op vervolging, dan krijgen ze een permanent verblijf.

Wat is een subsidiair beschermde? Personen op de vlucht voor oorlog worden niet vervolgd vanwege persoonlijke redenen, maar lopen een reëel risico op

ernstige schade. Zij krijgen het statuut van subsidiair beschermde en mogen tijdelijk in België verblijven. Na 1 jaar wordt de situatie in hun thuisland opnieuw geëvalueerd.

Blijft het risico op schade aanhouden, dan kan het verblijf in België tweemaal met 2 jaar worden verlegd. Na vijf jaar verkrijgen ook zij een permanent verblijf in België.

En wat met de huur…?
Het OCMW en de Vlaamse Overheid bieden kwetsbare huurders een aantal
steunmiddelen die de inanciële vrees van huiseigenaars helpt wegenemen.

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 het EVA-centrum verzorgen een sterke omkadering voor zowel
u als verhuurder en voor de vluchteling als huurder. Opdat de communicatie vlot
verloopt stellen wij ons op als contact- en tussenpersoon en vertalen of
bemiddelen wij waar nodig. EVA-centrum gaat ook op zoek naar ‘buddies’,
vrijwilligers die zich engageren om erkende vluchtelingen op een
vriendschappelijke manier te helpen bij het omgaan met hun huurwoning.

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.
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Wie zijn wij?

EVA-centrum is een vrijwilligersorganisatie uit Ekeren die
zich al jaren inzet rond armoedebestrijding. Met een
bijzondere aandacht voor mensen met een
migratieachtergrond begeleiden en ondersteunen wij
asielzoekers, nieuwkomers en mensen zonder papieren naar
een betere toekomst.

Onthaal en sociale dienst

Elke dinsdagnamiddag tussen 13.00 en 15.30 uur kan men in
het EVA-centrum terecht bij het onthaal en de sociale
dienst.
Bij het onthaal is men welkom voor de inschrijving in de
solidaire buurtwinkel. Op de sociale dienst kan men terecht
met vragen over verblijfsstatuten, huurcontracten,
energiemaatschappijen . . of kan men doorverwezen
worden naar meer gespecialiseerde diensten.

Inloopdag voor vluchtelingen

Elke vrijdag is er tussen 10.00 en 12.00 uur en tussen 13.00
en 15.30 uur in het EVA-centrum een inloopdag voor
vluchtelingen en vrijwilligers (buddy's).

Solidaire buurtwinkel

De solidaire buurtwinkel richt zich in de eerste plaats naar
mensen die het inancieel moeilijk hebben. De solidaire
buurtwinkel speelt een belangrijke rol in de strijd tegen
armoede. We bieden aan mensen met minder kansen
kwaliteitsvolle producten aan tegen een lage prijs. Mensen
met meer kansen betalen de gewone marktprijs. Het is een
ontmoetingsplaats voor mensen met minder en meer
kansen, mensen in armoede, vluchtelingen en solidaire
klanten.
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EVA-centrum onderschrijft het project

'WONING GEZOCHT, BUREN GEVONDEN’
EVA-centrum 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.

In het kader van dit project doet ORBITvzw een oproep aan sportclubs, scholen, verenigingen of parochies om in hun netwerk op zoek te gaan naar solidaire verhuurders
of huiseigenaars. Voor verenigingen die deze taak willen opnemen drukt Uitgeverij Halewijn gratis gepersonaliseerde krantjes die kunnen worden uitgedeeld aan hun
leden of tijdens lokale evenementen. Het krantje dat u nu leest werd door hen opgesteld speciaal voor EVA-centrum.

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.

Ten slotte verzamelt ORBITvzw alle kennis, nieuwsberichten en succesverhalen rond huisvesting voor erkende vluchtelingen op één website:

Eva-ontmoetingscentrum

Elke dag is er wel iets gepland in het EVA-Ontmoetingscentrum. Zo kan men in het EVA-centrum terecht voor de Nederlandse
conversatiegroepen, naschoolse begeleiding, interculturele vrouwenwerking, werkgroep doorstroming nieuwkomers en verschillende
andere activiteiten en workshops.

www.woninggezocht.be



Vrijwilligersdag solidariteit.eva

Maandag 12 september 2016
Om 14u00 en 20u00

Schutstraat 10
2180 Ekeren
Tel. 035426413
info@evacentrum.be

V.u. is Didier Vanderslycke, ORBIT vzw, Huidevetterstraat 165, 1000 Brussel, www.orbitvzw.be, 02 502 11 28WONING GEZOCHT
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Zin om vrijwilliger of buddy te worden?
EVA-centrum start buddywerking

We zijn ervan overtuigd dat heel wat Antwerpenaars vanuit een positieve ingesteldheid met vluchtelingen op weg willen gaan. Vzw EVA-
centrum is daarom op zoek naar ‘buddies’, vrijwilligers die vanuit een vriendschappelijke relatie vluchtelingen willen helpen bij het
opbouwen van hun nieuwe leven. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door mee te zoeken naar een huurwoning, mee naar de
dokter te gaan, een school te zoeken voor de kinderen, samen te koken, enzovoort.

EVA-centrum zal buddies en vluchtelingen matchen op basis van gemeenschappelijke kenmerken als leeftijd, interesses en
beschikbaarheid. Bovendien voorzien wij de nodige omkadering en volgen we de samenwerking tussen buddies en vluchtelingen nauw op.

Of heb je andere talenten?

Met EVA-centrum zetten wij ons in om aan het groeiend probleem van armoede en uitsluiting een antwoord te geven. We doen dit door
mensen met minder kansen meer kansen te geven én door acties en initiatieven te ondersteunen die de problematiek op de politieke
agenda brengen. Op die manier willen we een bijdrage leveren voor een sociale en leefbare samenleving. Concreet betekent dit dat we
extra vrijwilligers zoeken:

• in de solidaire buurtwinkel (verkoop en
voorraadbeheer)

• bij de Nederlandse les of
conversatiegroepen

• voor het begeleiden van huiswerk van
kinderen uit gezinnen met een
migratieachtergrond

• bij het onthaal of de sociale
dienstverlening

• om mee te sporten of te wandelen
• om de vrouwenwerking verder uit te

bouwen
• om allerlei workshops (creatief, koken,

. . . ) te begeleiden
• om te koken tijdens activiteiten
• voor de beurtrol in het cafetaria
• om mee te werken bij tal van

activiteiten (rommelmarkt, Cultuur aan
tafel, solidair restaurant, . . . ) of acties
zoals soep op de stoep, dag van
verzet tegen armoede,
wereldvluchtelingendag

• om allerlei kleine herstellingen uit te
voeren

• als ondersteuning bij de administratie
of het maken van lyers en folders

Ben je enkele uurtjes per week, per maand vrij? Kom je graag in contact met andere mensen? Of wil je je inzetten voor onze sociale
organisatie? Neem dan snel contact met ons op. Je krijgt als vrijwilliger de unieke kans om in contact te komen met mensen van uit je
omgeving en mensen met een migratie achtergrond. Je krijgt de kans om vorming te volgen op maat en uiteraard zorgen wij voor
opvolging en een vrijwilligersverzekering.

De digitale versie van dit krantje kan je vinden op www.woninggezocht.be/krantjes
en mag je verspreiden zoveel je wilt!
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