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Wat zouden we doen als we een 
miljoen euro hadden? Velen vragen 
het zich wel eens af. Jammer genoeg 
hebben de meeste mensen geen for-
tuin op overschot. Dromen hebben 
we meestal wel in overvloed.  
 
Met de buurtgroep  
De Volle Aflaat uit Sint-
Amandsberg hebben we zo’n 
droom: als we genoeg geld hadden 
zouden we een woning kopen om 
ze te verhuren aan een nieuw-
komersgezin afkomstig uit oorlogs-
gebied. Daar zijn goede redenen 
voor: erkende vluchtelingen - zeker 
gezinnen met kinderen - hebben 
het in ons land steeds moeilijker om 
een goede en betaalbare woning te 
vinden. Na hun erkenning krijgen ze 
heel weinig tijd om de vluchtelin-

genopvang te verlaten. 
De zoektocht naar een woning valt 
lelijk tegen. Vluchtelingen hebben 
meestal heel weinig middelen en het 
aanbod aan goedkope huurwonin-
gen is veel kleiner dan de vraag. 
Bovendien kennen ze onze taal nog 
niet, een serieuze handicap op de 
huurmarkt. Vrijwilligers helpen hen 
wel, maar toch worden veel vluch-
telingen dakloos of het slachtoffer 
van huisjesmelkers. 

Daarom dus die droom. In samen-
werking met de Gentse coöperatie 
wooncoop verzamelen we het no-
dige geld via coöperatief aandeel-
houderschap. Ook jij kan meedoen. 
Het is heel eenvoudig en kan al 
vanaf 250 euro. Samen maken we 
de droom waar! 



Una (45) komt uit Noord-
Soedan en woont in Gent samen 
met haar twee dochters, die pas 
enkele maanden geleden naar 
België kwamen. Na haar 
scheiding in 2010 ging de 
voogdij automatisch naar de 
man. Una werd toen politiek 
actief voor vrouwenrechten, 
tegen discriminerende 
voogdijregelingen, tegen 
genitale verminking en voor 
vrijheid van meningsuiting.  
 
In 2013 werden oppositieleden in 
Soedan monddood gemaakt en ook 
Una werd een tijdje vastgehouden. 
Om uit de greep van het regime te 
blijven, vluchtte ze naar Europa.  
 

“Toen kwam het besef: 
eigenaars wantrouwen 
mij omdat ik 
vluchtelinge ben” 
 
“In België werd ik snel erkend als 
vluchtelinge en na enkele weken in 
Brussel vond ik onderdak in een 
studentenkamer in Gent. Maar in 
2016 moest ik het gebouw verlaten 
omwille van brandgevaar. Een 
andere woning vinden bleek veel 
moeilijker dan gedacht. Eerst omdat 
ik afhankelijk was van het OCMW, 
dacht ik. Maar zelfs toen ik later 
vast werk had bij de dienst 
Inburgering van Gent, wou niemand 
aan mij verhuren. Toen kwam het 
besef: eigenaars wantrouwen mij 

omdat ik vluchtelinge ben. “ 
 
“Sindsdien reken ik op de goodwill 
van mensen voor tijdelijk onderdak. 
Zo verbleef ik een tijdje bij een 
vriend en daarna een tijdje bij een 
weduwe. Binnenkort pas ik enkele 
maanden op de huisdieren van een 
gezin dat een verre reis maakt. 
Maar die situatie is onhoudbaar, 
zeker met mijn twee dochters bij mij. 
Ik was natuurlijk heel blij met hun 
komst, maar zij konden nauwelijks 
geloven in wat voor 
omstandigheden ik leef. In Soedan 
leefden we best ruim en ontvingen 
we vrienden en familie. Dat valt mij 
nog het zwaarst. Soedanezen zijn 
gastvrije mensen en ik heb al jaren 
geen eigen stek om vrienden uit te 
nodigen.”  
 

“Ik hou zo van de  
Gentse Feesten” 
 
“Soms denk ik dat ik beter in andere 
regio’s naar een woning zou zoeken, 
maar na zes jaar Gent voel ik mij 
hier helemaal thuis. Mijn dochters en 
ik doen vrijwilligerswerk bij Hand-in
-Hand en ik zing en speel percussie 
in de band Marhaba(*). In de zomer 
repeteren we al eens aan de Graslei 
en ik hou zo van de Gentse Feesten. 
Hopelijk komt er snel licht aan het 
eind van de tunnel.”
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Hand-in-Hand Gent steunt ons 

We werken ook samen met Hand-in-Hand Gent, onder meer om gezinnen 
te zoeken en om toekomstige bewoners te begeleiden. Hand-in-Hand is een 
pluralistische groep van vrijwilligers die ondersteuning bieden aan vluchtelin-
gen, asielzoekers, mensen-zonder-papieren en nieuwkomers.  
 
Chris Bens vertelt: “Een goede woonst is natuurlijk de basis van waaruit alles 
vertrekt. Als je nergens een thuis hebt, staat de rest van je leven op los zand. 
Denk maar aan werk vinden of een school voor je kinderen. Kennissen sturen 
geregeld zoekertjes van huurwoningen door, maar de weg naar een huur-
contract ligt vol met obstakels. Immobiliënkantoren stellen ook onmogelijke 
eisen. We zijn heel tevreden dat De Volle Aflaat met ons in zee wil gaan. Als 
een gezin uit onze werking een vaste stek kan krijgen, kunnen ze volop aan 
hun toekomst bouwen.”  
 
Meer info: handinhand-gent@telenet.be  

Getuigenis | Maak kennis  
met Una Eljack uit Soedan 

(*) Marhaba is een interculturele groep muzikanten, 
een mix van muzikaal talent uit Soedan, Irak, Congo, 
Palestina, Marokko, Syrië en België. Fusion muziek met 
stevige teksten over klimaat en vluchtelingen en over 
de liefde natuurlijk. 
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HET HUIS VAN ONZE DROMEN 

 

Waar We zoeken een woning in de omgeving Dampoort-
Heirnis, liefst in de buurt van het Heilig Hart. Het project 
De Volle Aflaat is in die buurt gegroeid en we willen het 
gezin graag van hieruit verder ondersteuning bieden. 
 

Wat Elke woning die geschikt is voor een gezin met twee 
tot vier kinderen. Een appartement of een rijwoning, 
bijvoorbeeld, geen vrijstaande woning. Het moet tege-
lijk betaalbaar en degelijk zijn. 
 

Te renoveren We gaan ervan uit dat het geen instapklare 
woning wordt. We willen de kostprijs en de toekomstige 
huurprijs laag houden. We plannen zoveel mogelijk zelf 
de handen uit de mouwen te steken.  
 

Eigenaar die meedenkt Nog beter: een eigenaar die het 
project genegen is. Misschien ken je mensen die hun wo-
ning willen verkopen maar die het geld niet meteen no-
dig hebben? Dan kunnen we misschien een deel van de 
verkoopprijs omzetten in aandelen van het project. Dat 
is dan een win-win, niet? 
 

Liever goed dan vlug We hebben geduld. Het is beter 
om wat langer te zoeken tot we een passende oplossing 
hebben gevonden. We kijken dus ook uit naar wonin-
gen die pas binnen enkele maanden te koop komen. 

JOUW HULP IN CIJFERS 
 

250 euro Eén aandeel kost 250 euro. Dat is meteen het  
minimumbedrag waarmee je kan meedoen. Je koopt zo veel 
of zo weinig aandelen als je wil. 
 

100% voor het project Het geld van je aandeel wordt  
uitsluitend gebruikt voor het project De Volle Aflaat.  
 

100% waardevast Een aandeel is geen gift, maar een  
investering die zijn waarde behoudt. In feite word je mede-
eigenaar van de woning. 
 

5 jaar vast Je aandeel wordt voor 5 jaar vastgelegd. Daarna 
kan je beslissen om het weer te verkopen of om het langer in 
de coöperatieve te houden. 
 

0% dividend Voor dergelijke aandelen krijg je normaal een 
jaarlijks dividend. Maar voor dit project vragen we je om 
daar afstand van te doen. Zo houden we de huurprijs voor 
het vluchtelingengezin betaalbaar. 
 

 1 stem Als aandeelhouder krijg je ook stemrecht op de Algeme-
ne Vergadering. Je hebt inzage in hoe we het geld besteden 
en je beslist mee over de toekomst van de woning.  

De Volle Aflaat wil dus 
een woning kopen en die 
verhuren aan een  
vluchtelingengezin.  
Daar is geld voor nodig en 
dat gaan we verzamelen 
via coöperatief aandeel-
houderschap.  
 
Klinkt dat ingewikkeld? Dat is 
het nochtans niet. Samenge-
vat willen we zo veel mogelijk 
mensen overtuigen om één of 
meerdere aandelen te kopen 
van ons wooncoop-project. 
Een aandeel kopen kan vanaf 
250 euro, maar grotere bij-
dragen tot 5000 euro zijn ook 
welkom. 
 
Kip of ei 
 
We verzamelen geld maar 
tegelijk zijn we nog op zoek 
naar een geschikte woning om 
het geld in te investeren. Ook 
hierbij kunnen we je hulp ge-
bruiken. We zoeken namelijk 
zo veel mogelijk buiten het 
commerciële immobiliëncir-

cuit. Aan een financieel opbod 
kunnen en willen we niet 
meedoen. Misschien heb je zelf 
een woning die je binnenkort 
wil verkopen? Of ken je men-
sen die hun woning van de 
hand willen doen en wel te 
vinden zijn voor een project 
als het onze?  
 
Op deze pagina vind je al  
onze wensen en voorwaarden.  
 
Meer info? 
www.wooncoop.be/
devolleaflaat  
 
Interesse of vragen?  
devolleaflaat@gmail.com 

Investeerder of  
huiseigenaar? Jij kan helpen!  

http://www.wooncoop.be/devolleaflaat
http://www.wooncoop.be/devolleaflaat
mailto:devolleaflaat@gmail.com
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V l u c h t e l i n g e n  e n  s u b s i d i a i r 
beschermden kunnen niet terug naar 
hun eigen land wegens vervolging of 
oorlog. Ze mogen na hun erkenning 
wettig in België verblijven. Ze hebben 
identiek dezelfde rechten en plichten 
als alle andere huurders in Vlaanderen. 
D a a r n a a s t  h e b b e n  z i j  e e n 
inburgeringscursus achter de rug, 
volgen zij verplicht lessen Nederlands, 
e n  h e b b e n  z i j  t o e g a n g  t o t 
budgetbegeleiding en eventueel 
vormingen rond ‘huren’ (recycleren, 
energiegebruik…) bij het OCMW of het 
C A W  ( C e n t r u m  A l g e m e e n 
Welzijnswerk). 
 
Wie in België asiel aanvraagt, kan al 
vanaf vier maanden na de start van de 
asielprocedure officieel werken. Een 
aantal vluchtelingen hebben daardoor 
reeds werk op het moment dat ze 
hu i sve s t ing  zoeken .  Wie  nog 
werkzoekend is, krijgt een leefloon van 
het OCMW. De meeste OCMW’s zijn 
bereid om in samenspraak met hun 
cliënt het deel leefloon voorbestemd 
voor de huur, rechtstreeks aan de 
verhuurder te storten. Het OCMW kan 
zich eveneens schriftelijk garant stellen 
voor de huurwaarborg of deze 
overmaken op een geblokkeerde 
rekening. Daarnaast hebben erkende 
v l u c h t e l i n g e n  r e c h t  o p  e e n 
installatiepremie om meubels aan te 
schaffen en kunnen zij in sommige 
gevallen een huursubsidie aanvragen. 

 

 

Wat is wooncoop? 

 
Wooncoop is een wooncoöperatie die een nieuwe 
manier van wonen voorstelt. Naast kopen en 
traditioneel huren, biedt wooncoop een derde 
mogelijkheid: huren bij jezelf. 
 
Dat werkt zo. De coöperatie koopt bouwgronden 
en renovatiepanden met de financiële inbreng van 
huurders-aandeelhouders en externe investeerders, 
maakt de panden klaar voor verhuur en 
onderhoudt ze tijdens bewoning. Zo zijn alle 
huurders ook een stukje eigenaar, zonder dat ze 
zich zorgen moeten maken over het onderhoud 
van hun woonunit en de eventuele 
gemeenschappelijke ruimtes. 
 
• Goed wonen betaalbaar maken voor een 
breed publiek 
 
Wooncoop wil betaalbaar, duurzaam en 
kwalitatief wonen binnen een stedelijke setting 
bereikbaar maken voor iedereen. Dat geldt in het 
bijzonder voor mensen die moeilijk terecht kunnen 
op de klassieke woningmarkt, zoals singles en 
eenoudergezinnen.  
 

• Een gezonde relatie tussen huurder en 
eigenaar  
 
Elke huurder is tegelijk aandeelhouder en heeft dus 
zeggenschap in het beleid van de coöperatie. 
Bewoners zijn ook vertegenwoordigd in de Raad 
van Bestuur. Bovendien hebben huurders 
woonzekerheid: het recht op levenslang, flexibel 
wonen. Flexibiliteit betekent dat de woonsituatie 
kan aangepast worden aan de veranderende 
behoeften van de bewoners.  
 
• Een gevarieerde bewonersgroep 
 
Wooncoop richt zich op mensen die naast het 
wonen in de privacy van hun eigen woonunit ook 
willen genieten van gemeenschappelijke ruimtes 
zoals een wasplaats, een atelier of een tuin. Een 
gezonde balans tussen privacy en sociale interactie 
staat centraal. 
 

Vanuit die visie werkt wooncoop ook graag mee 
aan het uitbouwen van een betaalbaar 
woningaanbod voor specifieke doelgroepen zoals 
vluchtelingen. 
 
Meer info: www.wooncoop.be 
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Dit krantje werd gratis opgemaakt en gedrukt voor De Volle Aflaat dankzij het project ‘Woning Gezocht, Buren Gevonden’ van ORBIT vzw.  
Met dit project ondersteunt ORBIT vzw overal in Vlaanderen burgerinitiatieven, ‘buren’, die werken rond huisvesting voor erkende vluchtelingen. 

  

ORBIT vzw helpt burgers en verenigingen een wooninitiatief voor erkende vluchtelingen uitdenken dankzij gratis begeleiding op maat. ORBIT vzw 
houdt burgerinitiatieven op de hoogte over veranderingen in de regelgeving rond wonen, helpt hen contact leggen met andere lokale partners en netwerken, kijkt mee 
uit naar financieringsopportuniteiten, drukt gratis gepersonaliseerde krantjes en werkt beleidsmatig aan structurele oplossingen op de woonmarkt. Jaarlijks brengt ORBIT 
vzw alle ’buren’ samen op een netwerkdag om de onderlinge uitwisseling en de samenwerking te versterken. 

  

ORBIT vzw ondersteunt ook huiseigenaars die willen samenhuizen met erkende vluchtelingen. Sinds 2016 kunnen huiseigenaars overal in Vlaanderen een 
vrije kamer in hun eigen woning verhuren aan erkende vluchtelingen dankzij de nieuwe Vlaamse stedenbouwkundige melding: ‘Tijdelijk Wonen’.  
Deze vorm van samenhuizen heeft géén impact op eventuele vervangingsinkomen. ORBIT biedt eigenaars persoonlijke ondersteuning bij het indienen van deze melding 
en bij het zoeken naar een geschikte kandidaat-huurder. Op de ‘Woning Gezocht’-website vind je ook een stap-voor-stap handleiding voor het indienen van de melding 
bij je gemeente. 

  

 

Nils Luyten, Projectmedewerker ‘Woning Gezocht, Buren Gevonden’ 
nils@orbitvzw.be T (0032) (0)2 213 0479 GSM (0032) (0)472 65 52 45 
 

Meer info: www.woninggezocht.be 

http://www.wooncoop.be
mailto:nils@orbitvzw.be
http://WWW.WONINGGEZOCHT.BE

