Erkende vluchtelingen zijn op zoek naar
een woning.
WONING GEZOCHT
BUREN GEVONDEN

Help jij hen thuiskomen in onze buurt?

Living zoekt dringend huurwoningen in
en rond Kortrijk!
Sinds 2015 zien we in België een verhoogde aankomst van
asielzoekers 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 onze gemeenten vangen asielzoekers soms
maandenlang op in afwachting van hun erkenning als vluchteling.
Wie een positief antwoord krijgt, mag in België blijven. Vanaf dan
begint echter de klok te tikken: erkende vluchtelingen moeten hun
opvangplaats binnen de twee maanden verlaten en op eigen
kracht 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 binnen de twee maanden een huurwoning te vinden.
Hun sociale netwerk is nog zeer klein, ze leren nog maar net
Nederlands en het terkort aan kwaliteitsvolle en betaalbare
huurwoningen in Vlaanderen sleept al jaren aan. Bovendien leven
er bij veel verhuurders misvattingen over vluchtelingen.
Een aantal erkende vluchtelingen, waaronder ook gezinnen met
kinderen, kwamen daardoor al terecht in de daklozenopvang of
worden tijdelijk bij vrienden opgevangen in véél te kleine
woningen.

Jij
maakt het verschil!
Dankzij Vlaamse 'buren' vonden heel wat
vluchtelingengezinnen al een huurwoning. Er zijn echter
nog zoveel meer vluchtelingen op zoek naar een eigen
thuis.
Wij roepen je daarom op om binnen je netwerk van
vrienden, familie en kennissen op zoek te gaan naar
solidaire verhuurders of huiseigenaars die hun woning
willen verhuren aan erkende vluchtelingen. Living wil
deze verhuurders bijstaan en een brug slaan tussen
hen en erkende vluchtelingen.

Foto: vluchtelingengezin uit Lier vond een woning
dankzij Vlaamse buren © 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 samen uit naar potentiële verhuurders. 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 de eigenaars of zij bereid zijn hun woning te verhuren aan erkende
vluchtelingen. Lezerstip: onderaan p. 3 vind je een aantal inanciële en sociale argumenten om eventuele
twijfels bij verhuurders weg te werken.

•

Wenst een verhuurder liever niet rechtstreeks te verhuren aan een erkende vluchteling, of ken je een
eigenaar van een leegstaande woning die twijfelt tussen verhuren of verkopen? Indien hun woning
conform de Vlaamse Wooncode is, kunnen zij terecht bij een lokaal Sociaal Verhuurkantoor. Een SVK
huurt woningen op de privémarkt en onderverhuurt deze aan kwetsbare huurders. Een SVK neemt
m.a.w. de verantwoordelijkheid van het verhuren volledig van de huiseigenaar over en staat garant
voor de maandelijkse huur en de staat van de woning op het einde van het contract. In ruil voor
hun diensten en garanties vraagt het SVK een betaalbare huurprijs.

•

Blijkt de woning ondanks voldoende woonkwaliteit ongeschikt voor verhuur via een SVK? In dat geval is
Living bereid garant te staan tijdens de initiële periode van de verhuur. Na verloop van tijd, wanneer
het vertrouwen bij de verhuurder vastligt, kan het huurcontract dan rechtstreek overgaan op de erkende
vluchteling.

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

Wat na de oversteek?
“Een keuze had ik niet… ik had niets
meer”
“Mijn naam is Juan. Als Koerdische Syriër
ben ik opgegroeid in een dorpje op 40
kilometer van Aleppo. Daar spendeerden
we onze dagen in vrede en genoten van
een uitgebreid familielieven.
Wanneer in 2011 de oorlog in Syrië
uitbrak, was ik 20 en kwam er een einde
aan dit leven. Mijn studies business
aan de universiteit van Aleppo kon ik
niet meer volgen en ik zat noodgedwongen gevangen in mijn eigen dorp.
Het voelde alsof ik moest wachten op
het moment waarop ik zou sterven.
Uren, dagen, maanden gingen voorbij
aan gepieker. Toen er geen beterschap
zat aan te komen waagde ik net als veel
van mijn vrienden de oversteek naar het
veilige westen. De Islam leerde me dat
God me zou bijstaan, waar ik ook heen
ging.
Ik ging op pad met niets anders dan een
T-shirt, broek, jas, rugzak, wat zakgeld
en een gsm met oplader. Aangezien ik
aan de grens met Turkije leefde, kende
ik de streek en wist ik eenvoudig de
grens over te steken. Eenmaal in
Turkije aangekomen moest ik beroep
doen op mensensmokkelaars om me
naar Griekenland te brengen.
Samen met een honderdtal mensen
werd ik in een gammele vrachtwagen
gepropt. De vrachtwagen deed er zeven
uren over om naar de kust te rijden.
Daar werden we gedwongen om in twee
kleine
rubberbootjes
te
stappen.
Prijskaartje: 1500 euro. Ik vertrouwde
het niet, maar ik had geen keuze. Ik
was bang en bad tot God om me te
helpen. Daar zaten we dan, in een veel
te
kleine
rubberboot,
met
62
volwassenen en kinderen.

Ik was bij de gelukkigen die de oversteek
overleefden. ‘s Morgens kwam ik
uitgeput aan op het eiland Mytilini. Daar
verbleef ik vijf dagen in een modderkamp. Pas na een hele tocht door
Europa kreeg ik uiteindelijk in België een
verblijfsvergunning.
Tijdens de asielprocedure verbleef ik
tijdelijk in Kortrijk. Daarna moest ik
dringend op zoek naar een eigen woning.
Na enkele maanden te zoeken zonder
succes, leerde ik mensen uit Eupen
kennen die mij doorverwezen naar de
werkgroep Living in Kuurne. Boven het
kerkgebouw
in
Kuurne
was
een
appartement vrij en enkele mensen van
de kerk zorgden er voor dat ik dit kon
huren. Ze hielpen me met alle
administratie en met de aanschaf van
basishuisraad. Eindelijk kon ik settelen
en voor het eerst in jaren tot rust
komen.
Ondertussen ben ik 16 maanden in
België. Ik volg een doorgedreven cursus
Nederlands en kan me al aardig
behelpen! Ik werkt als magazijnier in een
speelgoedzaak en ga regelmatig naar
de kerkdienst op zondag. Ik doe ook mee
in de kinderclub van de kerk en voetbal
mee met de minivoetbalploeg van de
kerk.
Toch mis ik Syrië. Ik ben gevlucht voor
de dagelijkse strijd op leven en dood,
maar eens de oorlog beëindigd is, wil ik
naar Syrië terugkeren. Ik mis de warmte
en de rijke eetcultuur, mijn familie en de
sterke sociale banden. Ondanks dit alles,
blijf ik levend hopen in God. Daardoor
kan ik bergen verzetten.”
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"Nu is het aan ons!"
“Hallo, wij zijn Sem, Rianne, Obed & Peppa!
We wonen al sinds 2009 in Kortrijk.
Mamma Rianne is leerkracht lager
onderwijs en pappa Sem werkt voor Ichtus
Vlaanderen, een evangelische studentenvereniging. Obed en Peppa zitten nog op
de schoolbanken. We hebben groot hart
voor onze buurt en zijn actief lid van ons
buurtcomité.
Als gevolg van de oorlog in Syrië vangt
Kortrijk vluchtelingen op in lokale
opvanginitiatieven. Als burger konden wij
niet bij de pakken blijven zitten. Doorheen
heel de Bijbel wijst God op het belang van
het opvangen van vreemdelingen en
vluchtelingen. Ook wij Belgen werden goed
opgevangen door Nederlanders en Britten
toen we 100 jaar geleden tijdens de
Eerste Wereldoorlog moesten vluchten.
Toen het OCMW een oproep deed naar
‘buddies’ voor vluchtelingen, grepen we
die kans. Nu is het aan ons!
Zo kwamen we in contact met het gezin
van Mohamed, Lama, en hun zoontjes
Mohamed en Abdel-Asis van 13 en 9
jaar oud. Ze woonden vlakbij Damascus
en zijn moeten vluchten voor het
oorlogsgeweld. Voor de kinderen werd
het geluid van geweerschoten al snel
traumatisch. Telkens de deurbel ging,
stond hun hart stil. Een toekomst in Syrië
werd onmogelijk
Na hun aankomst in België was het eerst
maandenlang angstvallig wachten op een
positief antwoord. De familie had enorm
veel angst om teruggestuurd te worden.
Gelukkig kregen zij van België een
verblijfsvergunning en mogen zij sindsdien in ons land blijven.

Ondanks dit verlossende nieuws, stonden
ze voor een nieuw obstakel. Ze kregen 2
maanden de tijd om een huurwoning te
vinden. Tijdens hun stresserende zoektocht
bleek het heel moeilijk om eigenaars te
vinden die bereid waren om te verhuren
aan een gezin dat momenteel enkel een
leeloon kreeg van het OCMW. Het was dan
ook een werk van lange duur.
Gelukkig konden ze op onze steun rekenen.
‘Buddy’ zijn houdt in dat je vluchtelingen die
net zijn aangekomen wegwijs maakt in hun
nieuwe omgeving. We helpen hen onder
andere met praktische zaken zoals naar de
winkel gaan en tonen hen waar ze alles
kunnen vinden.

Tijdens ons eerste kennismakingsgesprek
hebben we meteen gevraagd waar ze het
meest nood aan hadden. “Familie”, was hun
antwoord. Dat probeerden we dan ook voor
hen te zijn. In het begin was de taal een
grote barrière, maar eentje waar we over
moesten. Ook al konden we eerst niet veel
tegen elkaar zeggen, we gingen bij elkaar
op bezoek en waren gewoon, samen. En dat
was al genoeg.

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.

Huursubsidie: Huurders met een laag inkomen die een woning
conform de Vlaamse Wooncode betrekken kunnen een
maandelijkse huursubsidie aanvragen bij de Vlaamse Overheid.

En wat met de huur…?

Krijgen zij extra begeleiding…?

Het OCMW en de Vlaamse Overheid bieden kwetsbare huurders
een aantal steunmiddelen die de inanciële vrees van
huiseigenaars helpt wegnemen.

De vrijwilligers van Living voorzien 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 we waar
nodig. We engageren ons ook om erkende vluchtelingen te
helpen zorg dragen voor hun huurwoning.

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.

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

Erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden kunnen
daarnaast ook beroep doen op professionele begeleiding
vanwege het OCMW en het CAW.
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Living
Living bestaat uit een groep
mensen uit de evangelische kerk
Kuurne. Zij kwamen de laaste
tijd regelmatig in contact met
erkende vluchtelingen die op
zoek waren naar een woning.
Deze vraag heeft hen ertoe
aangezet
te
zoeken
naar
mogelijkheden om aan deze
problematiek
tegemoet
te
komen.
Ze werken samen met Porta
Aperta (Sint-Michielsbeweging
Kortrijk) en Gave Veste vzw om
huurwoningen te zoeken in de
regio
Kortrijk,
Kuurne
en
Harelbeke.

Contact

Giften

Living
t.a.v. Living:
Maarten Hertoghs
maarten.hertoghs@ekkuurne.be
0485/38.56.73

BE66 4653 1622 1143

Jakob Soete
jakobsoete@hotmail.com

WONING GEZOCHT, BUREN GEVONDEN
Living staat er niet alleen voor. Wij worden in onze zoektocht naar huisvesting
voor erkende vluchtelingen ondersteund door ORBITvzw, een sociaalculturele 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 werkgroep Living.
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
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V.u. is Didier Vanderslycke, ORBIT vzw, Huidevetterstraat 165, 1000 Brussel, www.orbitvzw.be, 02 502 11 28

