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WONING GEZOCHT

Jij

maakt het verschil!

Wij, van het CAW De Kempen, helpen erkende

vluchtelingen en mensen in armoede mee zoeken

naar een kwaliteitsvolle en betaalbare huurwoning.

We kunnen jouw hulp daarbij goed gebruiken!

De afgelopen jaren kwamen er in ons

land meer asielzoekers toe dan voorheen.

Ze zijn op de vlucht voor vervolging of

oorlog in hun thuisland.

Omdat het verwerken van asielaanvragen

lang kan duren, worden in alle Vlaamse

gemeenten opvangplaatsen ingericht. Ook

in Turnhout en de omringende ge-

meenten worden asielzoekers opge-

vangen in afwachting van hun erkenning.

Wie een positief antwoord krijgt, mag in

België blijven. Maar dan begint de klok te

tikken. Eenmaal erkend, moeten

vluchtelingen hun opvangplaats op korte

termijn verlaten en zelf een huurwoning

zien te vinden.

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 tijdig

een kwaliteitsvolle en betaalbare

huurwoning te vinden. Hun sociale

netwerk is nog zeer klein en ze leren nog

maar net Nederlands. Bovendien sleept

het tekort op de huurmarkt in Vlaanderen

al jarenlang aan.

Een aantal vluchtelingen, waaronder ook

gezinnen met kinderen, komen terecht in

de daklozenopvang of worden tijdelijk

door vrienden opgevangen in on-

aangepaste woningen.

We willen je vragen deze oproep te

verspreiden onder al je vrienden, kennissen

en familie en op zoek te gaan naar solidaire

verhuurders of huiseigenaars.

Erkende vluchteling & mensen in armoede

vinden steeds moeilijker woningen
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"Hallo! Mijn naam is Junblat. Op 15 maart
2016 werd ik erkend als subsidiair
beschermde en sindsdien mag ik in België
blijven.

Vanaf de dag dat ik erkend werd, schoot ik
meteen in actie door wekelijks samen met
de CAW-vrijwilligers een woning te zoeken.
Zolang ik geen eigen adres had, kon ik
geen aanvraag doen voor gezins-
hereniging. Mijn vrouw Liza en mijn twee
kinderen Danyal en Anal zaten op dat
moment nog in een vluchtelingenkamp in
Jordanië.

De zoektocht naar een eigen woning was
zeer moeilijk en vaak bedroevend. Ik kreeg
af en toe wel een afspraak vast om een
woning te gaan bekijken, maar nadien
kreeg ik telkens opnieuw een negatief
antwoord. Maar ik moest blijven doorgaan.
Het constante gemis van mijn gezin was
mijn drijfveer. Door dagelijks contact met
hen, verzamelde ik de energie en de
motivatie om vol te houden. Ik wilde mijn
kinderen de gelegenheid bieden om op te
groeien en naar school te gaan in een
veilige omgeving. Ik wilde hen laten
genieten van het goede onderwijs dat
België te bieden heeft, zodat zij later ook
een positieve bijdrage kunnen leveren aan
onze nieuwe samenleving.

Net als voor vele andere erkende
vluchtelingen lukte het ook mij niet om in
twee maanden een woning te vinden. Pas
na vier maanden kreeg ik eindelijk goed
nieuws: ik kon een appartement huren!
Eindelijk kon ik de documenten indienen
om mijn gezin hier te krijgen.

Ondertussen zijn mijn vrouw en kinderen
veilig in België aangekomen. Mijn kinderen
gaan al een tijdje hier naar school en ze
zijn enorm gelukkig! Met mijn gezin naast
me kan ik alle uitdagingen aan en kunnen
we starten met een nieuw leven.

Mijn eerste maanden alleen in België, op
zoek naar een nieuwe thuis, waren enorm
moeilijk. Maar ik heb de hoop nooit
opgegeven. Het leven en het geluk dat we
nu hebben waren alle ontberingen waard.

Ik heb zoveel nieuwe energie dat ik mezelf
als vrijwilliger heb aangeboden bij het
CAW-vluchtelingenteam. Ik wil mensen
helpen die nu in dezelfde situatie zitten als
ik toen. Ik hoop op die manier iets voor
hen te kunnen betekenen.

Bedankt België. Bedankt Belgen!"
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LEZERSTIP: Wat kan jij doen?
Zeer eenvoudig! Informeer je vrienden, kennissen en familie over de woonnood van erkende vluchtelingen
en mensen in armoede 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 huiseigenaars of zij bereid zijn hun woning of appartement te
verhuren aan erkende vluchtelingen of mensen in armoede.

• Ken je personen met een leegstaande (ouderlijke) woning die er aan denken deze te verhuren, maar
de verantwoordelijkheden die dit meebrengt doen hen twijfelen? Wij brengen hen graag in contact
met een Sociaal Verhuurkantoor (zie onderaan: Zorgeloos verhuren?).

Heb je een solidaire verhuurder of huiseigenaar gevonden? Breng CAW De Kempen op de hoogte en wij
nemen contact met hen op voor een vrijblijvende kennismaking (pagina 4: CAW).

Wil je méér betekenen voor erkende vluchtelingen in woonnood? Neem dan contact op met ORBIT vzw
(pagina 4: Woning gezocht, buren gevonden).

• Zij kunnen je begeleiden met de opstart van een klein, lokaal burgerinitiatief om huisvesting te vinden
voor erkende vluchtelingen die zich in de asielopvang van jouw gemeente bevinden.

• Het krantje dat je nu leest wordt door ORBIT vzw gratis gepersonaliseerd en gedrukt voor lokale
burgerorganisaties. Zo kan jouw beweging, parochie, vzw, ... een krachtige oproep lanceren binnen je
lokale netwerk.

•

Het verhaal van Junblat

Bent u eigenaar van een huis, appartement of studio die u kan
verhuren? Steekt u veel tijd en energie in het beheer van dit pand of
schrikken de mogelijke gevolgen van moeilijke huurders u af? Dan is
verhuren aan het sociaal verhuurkantoor (SVK) een goede oplossing
voor u!

Een SVK huurt woningen op de private markt, om ze vervolgens als
hoofdverblijfplaats onder te verhuren aan woonbehoeftigen die
ingeschreven staan op de wachtlijst van het SVK. Hierbij neemt het
SVK de administratieve beslommeringen van u over, terwijl u
geniet van een gegarandeerde huuropbrengst, ook wanneer de
woning tijdelijk niet verhuurd is. Het SVK maakt voor u tevens een
plaatsbeschrijving op.

Het hoofdhuurcontract wordt afgesloten tussen de eigenaar en het
SVK. Dit wil zeggen dat het SVK als eerste huurder verantwoordelijk
is voor alle huurdersverplichtingen, zo organiseren wij bijvoorbeeld
herstellingen en sluiten wij een brandverzekering af. SVK geeft u de
garantie dat uw woning op het einde van de huurovereenkomst in
goede staat wordt teruggegeven.

Verhuren via een SVK verloopt zonder commissieloon. Wel zijn SVK’s
steeds op zoek naar woningen met een redelijke woonzekerheid voor
de onderhuurder en een schappelijke huurprijs waardoor de
onderhuurder zijn recht op huursubsidies behoudt. Tevens dient de
woning conform de Vlaamse woonnormen te zijn.

Indien uw woning aan renovatie toe is, dan kan de samenwerking
met een SVK u een extra voordeel opleveren. De Vlaamse overheid
voorziet voor eigenaars, die negen jaar verhuren aan een SVK,
extra iscale voordelen en premies voor verbeterings- en
renovatiewerken. We staan u graag bij in het renovatieproces.

LEZERSTIP: Zorgeloos

verhuren?

SVK Noorderkempen

Otterstraat 116
2300 Turnhout

+32 14 44 26 72
+32 495 26 29 80

katrien.denys@
svknoorderkempen.be



"Naar wekelijkse gewoonte parkeer ik mijn iets in de
tuin van ‘ons’ CAW-huis, een mooi, gezellig rijhuis in
Turnhout. Het is dinsdagmiddag en dat betekent
woonbegeleiding voor de Arabisch sprekende
vluchtelingen. Ik ben een kwartiertje te vroeg en zie
dat er al veel mensen rond de tafel zitten, allemaal
met hetzelfde doel: een huurwoning vinden.

Maar eerst en vooral is er een warme begroeting van
de vaste medewerkers en vrijwilligers. Het mooie
aan dit verhaal is, dat mensen die met onze hulp
een huis gevonden hebben zelf vrijwilliger
geworden zijn. Zoals wij hen hielpen, willen zij dat nu
ook doen voor anderen. Onze samenwerking
verlaagt de taalbarrière en het solidariteitsgevoel is
van onschatbare waarde.

De deurbel gaat regelmatig, het belooft weer een
drukke namiddag te worden.

Er komen bekende gezichten binnen, mensen die al
maanden op zoek zijn en toch hoopvol blijven, met
een glimlach. Ze hebben lijsten bij van mogelijke
woonplaatsen, foto’s van advertenties achter de
ramen, krantenknipsels…. Ook veel nieuwe gezichten,
mensen die hun verhaal willen doen en die nog niet
weten hoe de huizenjacht eraan toe gaat.

We vragen naar waar ze willen wonen, het type
woning van hun voorkeur, uit hoeveel personen hun
gezin bestaat, hun budget… Veel mensen willen
graag in Turnhout blijven: ze zijn hier al wat
vertrouwd, kinderen gaan hier naar school. Maar het
aanbod is zeer klein. Anderen willen liever dichtbij
familie of vrienden gaan wonen. We proberen altijd
eerst aan deze wensen te voldoen. Als dat niet
lukt, moeten de eisen worden verlaagd.

Er liggen een vijftal laptops verspreid over de tafel
en de zoektocht kan beginnen. We zoeken alle
mogelijke sites af, immokantoren, particulieren… en
alle adressen en telefoonnummers worden
genoteerd. En dan kan het bellen beginnen.

De immokantoren zijn het moeilijkst, de uitvluchten
zijn ontelbaar en innovatief: de huisbaas wil geen
OCMW’ers, de persoon die zich met dit pand bezig
houdt, is er niet en zal terugbellen, eerst een mail
sturen met de gegevens, de huur mag maximum één
derde zijn van het inkomen, enzovoort.

Vluchtelingen mogen na hun erkenning in België verblijven

en moeten daarom op zoek naar een huurwoning. Erkende

vluchtelingen en mensen in armoede hebben dezelfde

rechten en plichten als alle andere Vlaamse huurders.

Daarbovenop zijn erkende vluchtelingen 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 opvangcentra of

instelling verlaten en een huurwoning betrekken hebben

éénmalig recht op een premie om de woning te bemeubelen.

Krijgen zij extra begeleiding…?

Binnen het CAW bieden we woonbegeleiding aan voor

kwetsbare huurders en ook binnen het vluchtelingenteam

kan een persoon of gezin ondersteuning krijgen op

verschillende domeinen: motivatie en verantwoordelijkheid

nemen, zelfzorg en huishoud- vaardigheden, geldbeheer en

persoonlijke administratie, lichamelijke en emotionele

gezondheid, huur -en woonaspecten en sociale netwerken.

We houden nauw contact met jou als verhuurder om

mogelijke problemen te voorkomen.

LEZERSTIP: Erkende vluchtelingen en mensen in

armoede zijn als elke andere huurder!
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Toch worden er ook regelmatig afspraken gemaakt
om een pand te bezichtigen. Dat biedt een
sprankeltje hoop. Indien mogelijk, proberen we mee
te gaan naar de afspraak. De ervaring leert ons dat
dit werkt: we kunnen vertellen over de huurder en de
omstandigheden.

Altijd proberen we de verhuurder te overtuigen.
Zeker bij particulieren kan het inspelen op het
solidariteitsgevoel een positief effect hebben. Soms
zeg je alleen maar beleefd “toch bedankt” en ben je
inwendig gefrustreerd of boos. Gelukkig kunnen we
dit delen met elkaar. En humor helpt verwerken.

De vreugde is groot als er een woonst gevonden
wordt, als een familie binnenvalt met het nieuws dat
ze het huis gekregen hebben, als een eigenaar ons
belt dat het in orde is…

Ook wij, vrijwilligers, worden goed begeleid. We
worden geïnformeerd over allerlei thema’s en
worden betrokken bij de werking. De appreciatie voor
ons werk is groot en dat geeft veel voldoening.

Een sessie huizen zoeken is heel intensief, je oor
staat roodgloeiend en na aloop is je stem schor. Ook
vandaag is het niet anders. Toch geeft dit werk mij
een warm gevoel en bevestigt het mij in mijn
overtuiging dat de wereld van iedereen is. Het is
onze taak er een goede wereld van te maken.

Eén voor één verlaten de mensen ons huis. ‘Inshallah’
klinkt het dan. Hoopvol, ook voor mij."

Chris Malevé
Vrijwilligster CAW team vluchtelingen

"Een sprankeltje hoop"



Dit krantje werd opgesteld door ORBIT vzw, een sociaal-
culturele volwassenbeweging die actief is in Vlaanderen 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.

ORBIT vzw drukt gratis gepersonaliseerde 'woning gezocht'
krantjes voor burgerinitiatieven die zich inzetten voor
huisvesting voor erkende vluchtelingen. Dankzij deze krantjes
kunnen zij binnen hun lokale netwerk een oproep verspreiden
aan solidaire huiseigenaars en verhuurders.

ORBIT vzw gaat ook persoonlijk langs bij burgers die zich
willen inzetten voor huisvesting van erkende vluchtelingen
maar die nood hebben aan wat extra informatie of inspiratie
om hun initiatief te lanceren.

Ken je een burgerinitietief dat een gratis gepersonaliseerd
krantje kan gebruiken? Of wil je samen met ORBIT vzw een
lokaal iniatief opstarten? Neem dan snel contact met hen op!

V.u. is Didier Vanderslycke, ORBIT vzw, Huidevetterstraat 165, 1000 Brussel, www.orbitvzw.be, 02 502 11 28

Werking CAW De Kempen
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WONING GEZOCHT, BUREN GEVONDEN

Zandstraat 209, 2300 Turnhout
project.vluchtelingen@

cawdekempen.be

Tel: ma tot do van 9.00 tot 12.00:

014 43 44 47

WWW.WONINGGEZOCHT.BE

Op 1 februari 2016 schoot het vluchtelingenteam
uit de startblokken. Het Centrum Algemeen
Welzijnswerk kreeg twee opdrachten:
woonbegeleiding aan erkende vluchtelingen én
psychosociale ondersteuning bieden.

Woonbegeleiding

Van zodra mensen erkend zijn, hebben ze twee
maanden de tijd om het opvangcentrum of
lokaal opvanginitiatief te verlaten. Als je de taal
onvoldoende beheerst, is het niet eenvoudig om
alleen op zoek te gaan naar huisvesting. De
opdracht van het CAW bestaat erin mensen te
ondersteunen in deze moeilijke zoektocht.

We informeren over rechten en plichten van een
huurder maar gaan ook praktisch aan de slag.
We zoeken mee naar woningen op het internet
en bellen met immokantoren en huisbazen.
Omwille van het grote aantal erkende
vluchtelingen, doen we beroep op vrijwilligers.

Nadat een vluchteling in onze regio een woning
heeft gevonden, kan hij ook nog verder begeleid
worden: hulp bij praktische zaken (bv.
inschrijven in school, mutualiteit, enz.) maar ook
psychosociale aandacht zodat hij snel zijn weg
vindt in de Belgische samenleving.

Psychosociale ondersteuning

We organiseren tweemaal per week een onthaal
voor alle vluchtelingen. Twee momenten
waarop men kan binnenlopen voor een drankje,
een babbel en een luisterend oor. Vaak zijn er
veel vragen rond verblijf of gezinshereniging.

Leven in een nieuw land is voor veel
vluchtelingen een zoektocht naar een nieuwe ik:
Wie wil ik zijn in dit nieuwe land? Wat schiet er
nog over van wie ik ben/was in mijn thuisland?

Deze worsteling kan gepaard gaan met
slaapproblemen, piekeren, angsten, hoofdpijn, …
Ondersteunen is dan samen met hen, vanuit
hun kracht, opnieuw kijken naar de toekomst.

Nils Luyten

nils@orbitvzw.be

T: 02 – 213 0479


