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Gezinnen met kinderen komen
op straat te staan!

Help jij hen thuiskomen in jouw
gemeente?

De Lier zoekt dringend huurwoningen
in en rond Brugge

Wat kan jij doen?
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Vorig jaar zagen we in België een verhoogde
aankomst van asielzoekers die de oorlogen in
Syrië en Irak ontvluchtten. Ook Brugge en de
omliggende gemeenten droegen hun steentje bij,
en vangen soms maandenlang asielzoekers op
die wachten op hun erkenning als vluchtelingen.

Wie erkend wordt mag in België blijven, maar
dan begint de klok te tikken. Vanaf het moment
van hun erkenning moéten vluchtelingen de
asielopvang binnen de twee maanden verlaten
en een huurwoning vinden. Velen slagen daar
niet in, en zo kwamen er al een aantal gezinnen
met kinderen in de daklozenopvang terecht, bij
vrienden op de sofa, in véél te kleine studios of in
woningen van erbarmelijke kwaliteit.

De Familie Almansour in Christus Koning te
Brugge is er daar ééntje van. Nouri, zijn vrouw en
hun vier kinderen verblijven op dit moment in een
piepkleine studio met één slaapkamer, waar ze
maar liefst €560 huur voor betalen. Ze
verwachten hun 5de kindje eind november. Hun
woonsituatie wordt stilaan onhoudbaar.

Nouri en zijn vrouw zijn vorig jaar gevlucht uit
Syrië omdat ze zich zorgen maakten over de
veiligheid van hun kinderen. In Syrië was er voor
hen geen vreedzame toekomst. Omdat de vlucht
naar Europa levensgevaarlijk is, besloot Nouri
alleen voorop te gaan. Na een moeizame tocht,
waaronder 500 km te voet, werd hij in september
2015 opgevangen in een collectief asielcentrum
nabij Antwerpen, gelijkaardig aan het centrum van
Sijsele hier in de buurt. Twee maanden later werd
hij erkend als vluchteling en kreeg hij van België de
toestemming om zijn familie via het vliegtuig laten
overkomen vanuit Turkije

De familie Almansou zijn niet de enige vluchtelingen die op
zoek zijn naar een huurwoning. Vele andere gezinnen

maar ook alleenstaanden en jongeren zoeken een
kwaliteitsvolle en betaalbare woning.

Erkende vluchtelingen hebben onvoldoende contacten om
via-via een huurwoning op het spoor te komen. Als

inwoners van Brugge en omstreken beschikken wij echter
wél over een lokaal netwerk van vrienden, familie en

kennissen.

Jij
maakt het verschil!

Daarom lanceert de stuurgroep van De Lier
een oproep aan al onze leden om in hun

persoonlijke netwerk op zoek te gaan naar
solidaire verhuurders of huiseigenaars. (Zie

pagina 2: Hoe kan jij helpen?)

Net als alle andere erkende vluchtelingen kreeg
de familie van Nouri na hun erkenning maar
twee maanden de tijd om de asielopvang te
verlaten en een eigen huurwoning te
vinden. Nouri was vanwege de tijdsdruk
verplicht de eerste de beste
huurwoning te aanvaarden en kwam
daardoor terecht in een studio
gemaakt voor twee, niet voor een gezin
met (binnenkort) vier kinderen.

Na maandenlang intensief zoeken
naar een geschikte woning hebben
ze nog steeds geen succes geboekt.
Hun sociale netwerk is nog zeer klein,
ze leren nog maar net Nederlands en
de reeds lang aanslepende woningnood
in Vlaanderen versterkt de discriminatie
bij verhuurders.

Foto: De familie Almansour
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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, via een vzw of rechtstreeks.

• 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 de 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 een seintje aan de drie lokale vereniging die in onze
buurt op zoek zijn naar huurwoningen (zie de pagina hiernaast). Zij sturen een medewerker langs
voor een vrijblijvende kennismaking.

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 wegnemen.

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.

Ten slotte zijn er ook enkele initiatieven in Brugge bereid om de woning van u te huren

en te onderverhuren aan erkende vluchtelingen. Deze initiatieven stellen zich met

andere woorden garant voor de maandelijkse huur en de staat van de woning.

Krijgen zij extra begeleiding…?

Vrijwilligers van de Brugse 'buren' (zie hiernaast) verzorgen een sterke omkadering

voor zowel u als verhuurder en voor de vluchteling als huurder. Opdat de

communicatie vlot verloopt stellen zij zich op als contact- en tussenpersoon en

vertalen of bemiddelen waar nodig. Sommigen 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.

Een erkende vluchteling is een huurder als een ander!

Foto: Enkele vluchtelingen op uitstap in Antwerpen
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"Wij zijn een werkgroep die zich inzet voor het
onthaal en de noden van vluchtelingen in
Assebroek. Onze werkgroep bestaat uit
vrijwilligers.

Wij ondersteunen de nieuw aangekomen
vluchtelingen: bekijken wat hun noden zijn,
informeren hen over de woonomgeving, winkels,
openbaar vervoer, scholen, jeugdbeweging,
gezondheidszorg enz…

We zoeken solidaire huiseigenaars: eigenaars van
een huis of appartement of studio die bereid
zijn om deze te verhuren aan een vluchteling of
vluchtelingengezin. Momenteel zijn we heel
concreet op zoek naar een huis voor een Syrisch
gezin met 5 jonge kinderen tussen 6 maand en
8 jaar. Omdat de kinderen reeds 10 maanden
schoollopen in Assebroek zouden ze heel graag
blijven wonen in Assebroek of Brugge.

We zoeken ook inanciële steun. mensen die hun
solidariteit met de vluchtelingen willen tonen
door maandelijks een bijdrage te storten van €10
of €5 of €2 op de rekening BE34 6528 4594 7590
van ‘Solidariteit met vluchtelingen’. Zo kan de
werkgroep helpen bij het betalen van de
huurwaarborg en het aankopen van nuttige
zaken."

Solidariteit met Vluchtelingen
Marieke Verplancke
050 35 62 97 of 0488 70 21 31
e-mail marieke.verplancke@proximus.be

"Erkende vluchtelingen kunnen hun leven in België pas vinden wanneer zij
een huurwoning vinden waar ze zich kunnen domiciliëren. Pas dan kunnen zij de
verplichte inburgeringsopleiding starten, zich inschrijven bij de VDAB, om uiteindelijk
te kunnen werken en een eigen inkomen te verdienen.

Vele vrijwilligers helpen hen een woning te vinden. Maar Immobiliënkantoren en
veel eigenaars stellen echter als voorwaarde dat je minstens 3 x zoveel verdient
als de huur. Dan kan je als leeloner slechts een huur betalen van 290 €/
maand. Waar kan je dit vinden? Ook sociale verhuurkantoren en sociale
huisvestingsmaatschappijen kunnen niet helpen. De wachttijd bedraagt hier meerdere
jaren. Gevolg: van januari tot augustus 2016 hebben in Brugge en omgeving nog maar
10 erkende vluchtelingen een woning gevonden.

Om uit de impasse te geraken van een tijdrovende en frustrerende zoektocht naar een
betaalbare woonst, en uit respect voor de mens die zijn land omwille van oorlog is
moeten ontvluchten, hebben we een vzw opgericht die de vrijwilligers beduidend
sterkere argumenten geeft om woningen te vinden. Deze vzw heeft als doel:

1: Appartementen en huizen huren, waarbij we voor de volledige huurtermijn borg
staan tegenover de eigenaars. Op deze manier overwinnen we de drempel van twijfel.
Daarbij wensen we de huurders ook te begeleiden, en zoeken we hiervoor
samenwerking met OCMW en CAW.

2: Het collectief samenwonen mogelijk te maken, waarbij meerdere gezinnen in een

groter gebouw kunnen leven met gemeenschappelijke voorzieningen. Op deze
manier organiseren we een betaalbare huur, die in redelijke verhouding staat tot het
leeloon. Vluchtelingen kunnen hier blijven wonen tot ze via hun werk een
voldoende hoog inkomen hebben om volwaardig op eigen benen te kunnen staan.

3: Een fonds op te richten waar erkende vluchtelingen een beperkte som geld kunnen
lenen om de hoge kosten van de gezinshereniging te kunnen betalen. Opnieuw als
gezin kunnen samenleven na de scheiding van 1 jaar of meer is de beste motivatie om
te integreren in onze maatschappij.

Honderd jaar geleden sloegen een miljoen Belgen ook op de vlucht voor het
oorlogsgeweld naar andere landen, waar zij een onderkomen, werk en scholen vonden
voor hun kinderen. Het is nu onze beurt om mensen in nood te helpen. Vóór eind dit
jaar zoeken nog 47 erkende oorlogsvluchtelingen een woning met domicilie. Om van
bij de start reeds enkele woningen te kunnen huren heeft de vzw een startkapitaal
nodig van 22.000 €. De stichtende leden van de vzw zijn Guido Maertens, René Tytgat,
Johan Vanhollemeersch, Riet Versluys."

Vzw Huizen van Vrede
Abdijbekestraat, 56
8200 Sint-Andries
e-mail: johan.vanhollemeersch@telenet.be

"SOCK staat voor Solidariteit Onthaalhuis Christus Koning.

Onze 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.

Een Bruggeling stelde dit jaar vrijgekomen huurwoning
ter beschikking van onze vzw. Wij nemen de rol van
verhuurder volledig voor onze rekening en onderverhuren
de woning aan een Syrisch gezin dat bij ons kwam

aankloppen op zoek naar een onderkomen. Onze vzw
staat garant voor de maandelijkse huur en de oplevering
van het huis in goede staat als het huurcontract aloopt.
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.

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
Rekeningnummer: BE34 7380 1484 7890

'Buren' uit Brugge aan het woord
Huizen van Vrede

SOCK vzw

Foto: Een vluchtelingengezin in Brugge dat door SOCK begeleid wordt




