Erkende vluchtelingen zijn op zoek naar
een woning.

WONING GEZOCHT
BUREN GEVONDEN

Help jij hen thuiskomen in jouw
gemeente?

Woonhulp voor Vluchtelingen zoekt
dringend huurwoningen!
In 2015 zagen we in België meer asielzoekers aankomen die op de vlucht zijn
voor vervolging of oorlog in hun thuisland.
Omdat het verwerken van asielaanvragen
lang kan duren, werden in alle Vlaamse
gemeenten opvangplaatsen ingericht. Ook
jouw gemeente vangt asielzoekers soms
maandenlang op in afwachting van hun
erkenning als vluchteling.
Wie een positief antwoord krijgt, mag in
België blijven. Vanaf het moment van hun
erkenning begint de klok te tikken:
vluchtelingen moeten hun opvangplaats
binnen de twee maanden verlaten en een
huurwoning gevonden hebben.
Vele vluchtelingen blijven graag in hun
gastgemeente wonen. Ze hebben er hun
leven al voor een stukje opgebouwd en hun
kinderen gaan er al een tijdje naar
school. Velen slagen er echter niet in om
binnen de twee maanden een huurwoning
te vinden. Hun sociale netwerk is nog zeer
klein, ze leren nog maar net Nederlands
en
de
woningmarkt
voor
kleinere,
betaalbare
woningen
is
krap
in
Vlaanderen. Verhuurders hebben vaak
voldoende aanbod aan potentiële huurders
die geen vluchteling zijn. Een aantal
vluchtelingen, waaronder ook gezinnen
met kinderen, kwam zo al terecht in de
daklozenopvang of worden tijdelijk door
vrienden opgevangen in véél te kleine
woningen.
Fathima en Malek vonden binnen twee
maanden ook niemand bereid om hen een
woning te verhuren. Dankzij onze vzw
Mondiale Werken Regio Lier staan zij
niet op straat, maar kunnen ze
tijdelijk verblijven in onze transitwoning in Lier. Lees hun verhaal
verderop in dit krantje.

Jij
maakt het verschil!

Dankzij onze vzw Mondiale Werken Regio
Lier vond een aantal gezinnen al een huurwoning.
Er zijn echter nog steeds gezinnen die een nieuwe
thuis zoeken.
Wij roepen je daarom op om binnen
je netwerk van vrienden, familie en
kennissen op zoek te gaan naar solidaire
verhuurders of huiseigenaars die willen
verhuren aan erkende vluchtelingen.

Foto: het gezin van Malek & Fathima
© Jan Van Bostraeten
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Hoe kan jij ons helpen?
Zeer eenvoudig! Informeer je vrienden, kennissen en familie over de woonnood van erkende
vluchtelingen en kijk uit naar hun nieuwe thuis. Om je oproep kracht bij te zetten kan je de digitale
versie van dit krantje downloaden op www.woninggezocht.be/krantjes/ en verspreiden via mail of
sociale media.
•

Ken je iemand wiens woning te huur staat, of ken je huurders die binnenkort verhuizen en wiens
woning vrij komt? Vraag aan de eigenaars of zij bereid zijn hun woning te verhuren aan erkende
vluchtelingen.

•

Sommige eigenaars twijfelen er aan om rechtstreeks te verhuren aan erkende vluchtelingen.
Vraag hen of ze bereid zijn hun woning te verhuren via een Sociaal Verhuurkantoor. SVK’s huren
woningen conform de Vlaamse Wooncode en onderverhuren deze 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 hun diensten vragen zij een huurprijs lichtjes onder de marktwaarde.

•

Ken je iemand wiens woning leeg staat? Onze vzw Mondiale Werken Regio Lier huurt
leegstaande huizen, doet indien nodig kleine herstellingen en onderverhuurt nadien de woning
aan erkende vluchtelingen.

Heb je een solidaire huiseigenaar gevonden? Geef ons een seintje en wij nemen contact met hen op
voor een vrijblijvende kennismaking (zie pagina 4: Contactinfo).

Malek & Fathima zoeken een eigen thuis
Malek: “De dag dat mijn vrouw
Fathima en ik besloten om te
vluchten uit Syrië herinner ik me
nog goed. Fathima was toen 4
maanden zwanger van onze derde
zoon. Die dag vielen er opeens
bommen op onze woonplaats. Aan
het leven zoals we het kenden, kwam
bruusk een einde. Ik wilde meteen
vluchten, maar Fathima had het er
moeilijk mee. Fathima geeft tekenles
en ik ben zelfstandige. Onze toekomstdromen liggen in Syrië, maar
de oorlog maakte het onmogelijk om
te blijven.
Wij met onze twee zonen, Zain
(4 jaar)
en
Mohammad
(5 jaar),
vluchtten eerst naar familie in
Turkije. Maar ook daar konden we
niet blijven met de spanning van de
oorlog in de buurlanden. Ik vluchtte
samen met twee vrienden naar
België in de hoop een veilige reis
voor mijn vrouw en kinderen te
kunnen regelen. Na 18 dagen reizen,
kwam ik terecht in een opvangcentrum in Gent. De mensen waren
er heel vriendelijk en gastvrij. Ik kon
uitrusten na de zware tocht.
Ik deed mijn asielaanvraag, maar na
drie maanden wachten had ik nog
steeds geen interview gekregen bij
het commissariaat. Ik was nog nooit
zolang gescheiden geweest van
mijn gezin en was erg bezorgd.
Omdat alles langer duurde dan
verwacht, besloot Fathima op eigen
houtje te vluchten naar België. Dat
was
één
van
de
moeilijkste
momenten van mijn leven. De
boottocht naar Griekenland zou drie
uur duren, maar na vijf uur had ik
nog steeds geen nieuws. Ik vreesde
het ergste. Na nog twee uur kreeg ik
een verlossend telefoontje.

gezinnen. Niemand kon goed slapen
en het was heel koud ’s nachts.
Fathima werd nog zieker en heeft
toen drie dagen in het ziekenhuis
gelegen.
Op
mijn
aandringen
bij
het
Commissariaat in Brussel regelden ze
dan via het LOI een opvanghuis in
Berlaar. Dat werd een nieuw
hoofdstuk voor ons. We hadden een
eigen plek en mijn vrouw kon
genezen. Op 26 januari werd Mazin
geboren,
gezond
en
wel.
Vijf
maanden later werden we erkend als
vluchteling en kon ons leven
beginnen hier in België.
Vanaf dat moment hadden we twee
maanden de tijd om een nieuwe
woning te vinden. We hebben
samen met de maatschappelijke
assistente gezocht via Immoweb,
Kapaza, … maar zonder resultaat.
Een Berlaarse vriendin heeft ons toen
voorgesteld aan Tom van Woonhulp
voor Vluchtelingen. We kunnen nu
tijdelijk
verblijven
in
hun
transitwoning in Lier. We hebben veel
geluk gehad.
Fathima en ik volgen nu Nederlandse
lessen op school. Mohammad en Zain
gaan ook naar school en spreken
beide al aardig Nederlands. Jammer
genoeg kunnen we niet langer dan
twee termijnen van 6 maanden in
dit huis blijven. Samen met Tom zijn
we dus dringend op zoek naar een
eigen woning.
Foto: vader Malek en zoon Mazin
© Jan Van Bostraeten

Fathima was heel ziek toen ze 12
dagen later aankwam. Ze was
ondertussen al zeven maanden
zwanger. We werden van Gent
verplaatst naar het opvangcentrum
in Doornik. Daar moesten we één
kamer delen met zes andere
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Ook Farhiya en haar zusje waren maandenlang op zoek
Hallo, mijn naam is Farhiya en ik ben 26 jaar
oud. Door de oorlog ben ik moeten vluchten
uit Somalië. Ik ben vertrokken samen met
mijn kleine zusje Sabiine, niet goed wetende
wat ons te wachten stond.
Omdat we geen legale manier vonden om
weg te reizen, hebben we beroep moeten
doen op mensensmokkelaars om ons tot
België te brengen. In 2012 kwamen we aan in
België waar mijn jongere zusje erkend werd
als vluchtelinge. Ikzelf had niet de juiste
papieren bij me. Het heeft uiteindelijk vier
jaar lang geduurd om de juiste papieren van
Somalië naar België te krijgen. Al die tijd
verbleef ik met mijn zusje in de asielopvang.

Na nog talloze teleurstellingen hebben we
pas een half jaar later eindelijk een eigen
appartement gevonden. Nu pas begint mijn
echte leven. Het OCMW zal een deel van
ons leeloon elke maand rechtstreeks naar
de verhuurder overdragen. Het OCMW biedt
ook een waarborg aan de verhuurders.
Ik ben blij dat we in Lier kunnen blijven. Ik
woon hier graag en mijn jongere zusje gaat
hier al vier jaar naar school. Mijn zusje gaat
vaak bij haar vriendinnetjes spelen en dat wil
ze graag zo houden.
Foto: Erkende vluchtelingen
renoveren de transitwoning

Sinds vorig jaar ben ik eindelijk erkend als
vluchtelinge. Maar plots moest ik binnen
twee maanden een eigen huurwoning vinden.
Ik ben samen met mijn vriendin Mayrami
meteen op zoek gegaan. Iedereen vroeg ons
het bewijs van een job of salaris voor te
leggen. Maar hoe kan ik in twee maanden
tijd een job én een woning vinden? We zijn
maar een aantal keren uitgenodigd om een
huurwoning te bezichtigen, maar telkens
werd verhuurd aan iemand die werkt.
Omdat de twee maanden tijd om waren,
heeft de sociale assistente ons uiteindelijk in
contact gebracht met Woonhulp voor
Vluchtelingen. Zij hebben ons het voorbije
half jaar onderdak geboden in hun
transitwoning terwijl ze ons hielpen een
eigen woning te vinden.

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.

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 opvangcentrum verlaten en
een huurwoning betrekken hebben éénmalig recht op een
premie om de woning te bemeubelen.

Krijgen zij extra begeleiding…?
De vrijwilligers van Mondiale Werken Regio Lier 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. Onze vrijwilligers engageren zich ook om erkende vluchtelingen te helpen omgaan
met hun huurwoning.
Erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden kunnen
daarnaast ook beroep doen op professionele begeleiding
vanwege het OCMW in de vorm van budgetbegeleiding.

WONING GEZOCHT, BUREN GEVONDEN
Woonhulp voor vluchtelingen 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.
ORBITvzw drukt gratis gepersonaliseerde 'woning gezocht' krantjes die
burgerinitiatieven kunnen verspreiden in hun gemeente. Het krantje dat u nu
leest werd door hen opgesteld speciaal voor de vzw Mondiale Werken Regio Lier.
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. Meer informatie vindt u op
hun website.

WWW.WONINGGEZOCHT.BE
WONING GEZOCHT

BUREN GEVONDEN

3

Mondiale Werken Regio Lier vzw
VZW Mondiale Werken Regio Lier is eind 2015
begonnen als een kleine groep van vrienden en
kennissen als reactie op de toenemende aantallen
erkende vluchtelingen in onze regio.
Uit gesprekken met de stad Lier, het OCMW en een
aantal welzijnsorganisaties in de buurt werd al snel
duidelijk dat het vinden van een eigen woning voor
de erkende vluchtelingen een groot probleem zou
worden. Omdat we eerst weinig ervaring hadden
met huisvesting en de woningmarkt, zijn we ons
verder gaan informeren bij de sociale huisvestingsmaatschappij, het sociaal verhuurkantoor.
We gingen verder op werkbezoek bij gelijkaardige
burgerinitiatieven elders in Vlaanderen.
Op basis van de ingewonnen informatie besloten we
het project ‘Woonhulp voor vluchtelingen' te starten.
Drie dagen per week kunnen erkende vluchtelingen
terecht in de bibliotheek van Lier. Samen met onze
vrijwilligers bekijken ze online advertenties, bellen
we huiseigenaars en leggen huisbezoeken vast.
Indien mogelijk gaan we nadien ook mee op
bezichtiging. We registreren élke advertentie die we
contacteren op een gedeelde lijst. Zo weten onze
vrijwilligers en partners OCMW’s en Lokale
Opvanginitiatieven
welke
huiseigenaars
al
gecontacteerd werden en welke niet. Dit vermijdt
dubbel werk en voedt het vertrouwen in de
professionaliteit van onze samenwerking bij lokale
immokantoren en verhuurders. De vluchtelingen die
een huis vinden, blijven we steunen en opvolgen bij
het regelen van alles wat bij een goed huurderschap
hoort.
Door het beperkte aanbod aan betaalbare,
kwaliteitsvolle woningen konden we niet iedereen
tijdig helpen. Door ons netwerk van vrijwilligers
vonden we een huiseigenaar wiens woning leeg
stond. Na enkele herstellingen door een team van
vrijwilligers en erkende vluchtelingen, zijn we hierin
onze eerste transitwoning gestart. ORBITvzw liet ons
weten dat voor deze aanpak van huur en
onderverhuur een vzw-structuur nodig is. Daarom
zijn we in maart 2016 de vzw Mondiale Werken Regio
Lier gestart.
Nu bieden we vier appartementen en één huis aan
vluchtelingen die na hun erkenning niet tijdig een
degelijke verblijfsoplossing wisten te vinden. Zij
huren telkens 6 maanden van onze vzw een
transitwoning. Zij gaan intussen samen met ons
verder op zoek naar een eigen huurwoning.

Het afgelopen jaar hebben we de werking van ons
project Woonhulp verder uitgebreid naar de
gemeentes Lier, Ranst, Nijlen, Zandhoven, Lint,
Duffel, Berlaar, Putte, Bonheiden, Edegem, Hove en
Wommelgem. We helpen sinds kort erkende
vluchtelingen ook met het samen zoeken naar werk.
Onze werking wordt mede inancieel ondersteund
door de Provincie Antwerpen, De Oever, Welzijnszorg,
stad Lier, OCMW en CERA.

Woon- en werkclub
Ben je een vluchteling en heb je hulp nodig met het
zoeken naar woon en/of werk? Kom dan zeker eens
langs op onze woonclub op maandagavond van 19u
tot 21u, op donderdagvoormiddag van 10u30 tot
12u30 en vrijdagnamiddag van 13u tot 15u in het
leescafé van de bibliotheek te Lier (Deensestraat 6).
Wij zitten in zaal Amelie en hebben drie laptops ter
beschikking. Er zijn ook woonclubs in Bonheiden
op oneven weken en in Putte op even weken.

Vrijwilliger worden?
De noden van erkende vluchtelingen zijn zeer divers.
Daarom
onderhouden
we
een netwerk
van
vrijwilligers die af en toe een steentje kunnen
bijdragen. Wil jij deel uitmaken van dit netwerk?
Bezorg ons je mailadres en we sturen onze
vrijblijvende oproepen ook naar jou toe. We blijven
ook steeds op zoek naar mensen die:
•
•
•
•
•
•

vluchtelingen helpen woningen of werk
zoeken
willen helpen bij verhuizingen
transitwoningen mee willen beheren
allerlei kleine herstellingen
kunnen uitvoeren
mee willen werken aan inloopmomenten
mee willen werken aan activiteiten of acties

Contact
Tom Van de Vel
Woonhulp voor Vluchtelingen
woonhulp.regiolier@gmail.com
Tel.: 0473 99 41 57

Giften
t.a.v. Mondiale Werken
Regio Lier vzw:

BE92 7350 4376 9923

Foto's: vluchtelingen en vrijwilligers in de woon- en
werkclub © Jan Van Bostraeten
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www.vluchtelingenregiolier.be
V.u. is Didier Vanderslycke, ORBIT vzw, Huidevetterstraat 165, 1000 Brussel, www.orbitvzw.be, 02 502 11 28

