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“Goeiedag, ik bel u in verband met het appartement
dat u verhuurt. Is dit nog vrij?.” Het is een vraag die
eenvoudig en niet zo belangrijk lijkt. Behalve als u
een vluchteling bent en uw toekomst ervan afhangt.
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De sleutel
tot integratie

De weg naar integratie is m
Linda, integratiecoach in
het Housing-café van Luik
en Ramzy, 17-jarige Afghaan
die enkele maanden geleden
alleen in België aankwam.

“

“Soms bel ik meer dan twintig
verschillende huiseigenaars in
twee uur, maar het komt zelden
tot een bezoek. Ik leg uit aan
de eigenaars dat ik bel in naam
van een erkend vluchteling
die OCMW-steun krijgt, en
dan verandert de toon. Soms
in positieve zin, maar ook
negatief”, legt Nora uit. Zij werd
vrijwilligster bij het Housing-café
nadat ze hier zelf werd geholpen
in haar zoektocht naar een
woning. Ook zij moest haar
thuis ontvluchten en alles
achterlaten om in België een
nieuw leven op te bouwen.

We zitten vast.
We slagen er niet in
elkaar te verstaan.
Gelukkig zijn er de Housingcafés van Caritas

”

De taalbarrière maakt het zoeken
naar een woning nog moeilijker.
“Ik heb al eigenaars opgebeld,
maar met mijn Frans wordt de
bespreking moeilijk, eigenlijk
onmogelijk. We zitten vast.
We slagen er niet in elkaar te
begrijpen. Gelukkig zijn er de
Housing-cafés van Caritas”, legt
Ramzy uit. De 17-jarige Afghaan
kwam enkele maanden geleden
alleen in België aan.

Doe en gift op BE 88 0000 0000 4141 met als mededelin

met hindernissen bezaaid
Samen doorbreken
we de vicieuze cirkel
van armoede
Een woning vinden op de
private huurmarkt is enorm
moeilijk. Eens erkend,
hebben vluchtelingen slechts
twee maanden tijd om
het opvangcentrum voor
asielzoekers te verlaten en een
woning te vinden. Daar begint
de vicieuze cirkel van armoede:
om een woonst te vinden, heb je
geld nodig. Maar om toegang te
krijgen tot een leefloon van het
OCMW, heb je een adres nodig.
Deze cirkel kan doorbroken

worden door vluchtelingen te
begeleiden in hun zoektocht
naar een woning. Dit is de eerste,
essentiële stap naar integratie.
Begeleiden betekent eerst
luisteren en dan raad geven, om
iedereen te kans te geven zich
te ontplooien.
Dankzij de Housing-cafés –
georganiseerd in Luik, Brussel,
Antwerpen en binnenkort
ook in Gent- en dankzij het
Coachingproject, ondersteunt
Caritas vluchtelingen in hun
eerste stappen naar integratie
in België.

Het werk gaat onafgebroken
door in het Housing-café:
vrijwilligers, coaches en
vluchtelingen zoeken
samen naar woningen.

ng “Vluchtelingen”, bied een woning aan of word vrijwilliger op

Een Syrische familie omringd door vrijwilligers en door Hélène, integratiecoach
en verantwoordelijke van het Housing-café in Luik (links op de foto).

Solidariteit in werking,
samen met u
Vrijwilligers, vluchtelingen en
coaches van Caritas International
nemen zorgvuldig zoekertjes door
en drijven het aantal telefoontjes
op om samen de uitdaging van de
woningzoektocht aan te gaan. En
het werk werpt zijn vruchten af!
In 2016 hebben onze 3 Housingcafés 824 mensen ondersteund

in hun zoektocht naar een
woning. Vluchtelingen leren
er naar een woning zoeken en
eigenaars benaderen. Zo kunnen
ze de zoektocht zelfstandig
verderzetten en komen ze weer
extra gemotiveerd naar buiten.
Daarnaast ondersteunen Caritas
en haar vrijwilligers hen ook in
de wirwar van administratieve
procedures.

www.caritasinternational.be. Bedankt!

Housing-cafés in België
Tijdstip

Adres

Contact

Luik

Dinsdag van 15u tot 17u

Evêché de Liège, rue de Prémontrés 40,
4000 Liège

housingcafeliege@caritasint.be

Brussel

Persoonlijke opvolging
via permanentie op
vrijdagochtend

Caritas
International,Liefdadigheidstraat 43,
1210 Brussel

housingcafe@caritasint.be

Antwerpen

Maandag van 15u tot 17u

De Loodsen vzw, Sint- Jacobsmarkt 43, housingcafeantwerpen@caritasint.be
2000 Antwerpen

Gent

Nog te bepalen

Nog te bepalen

housingcafegent@caritasint.be

Solidaire huiseigenaar worden?
Neem contact met ons op via e-mail housing4refugees@caritasint.be of bel ons op 0472 72 04 45.

We bieden een complete begeleiding op
maat aan wie dit nodig heeft, maar ook:
•Ondersteuning in integratie via de projecten
“Overgang naar autonomie” en “Coach” voor
de meest kwetsbaren en voor nieuwkomers.
•De opvang van asielzoekers in individuele
woningen, een collectief centrum en een
specifieke structuur voor vrouwen en
alleenstaande moeders.
•Een sociale dienst voor eerstelijnshulp
die vragen beantwoordt en begeleiding biedt
bij gezinshereniging, vrijwillige terugkeer en
elke andere vraag om steun van een migrant.
•Voogdij van Niet Begeleide Minderjarige
Vreemdelingen (NBMV).
•Steun bij vrijwillige terugkeer en re-integratie
na terugkeer.

Meer informatie vindt u op
www.caritasinternational.be.

Help ons helpen en doe een gift:
BE88 0000 0000 4141
Giften van €40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal
aftrekbaar. U kunt tot 45% van uw gift terugkrijgen
als belastingvermindering.

Maak kennis met de
drijvende krachten achter
de Housing-cafés
Solidaire huiseigenaars
Nabil en zijn vrouw Fadia zijn in
2012 uit de Syrische stad Homs
gevlucht, uitgeput door de oorlog,

de bommen en de ellende.
Vandaag, vijf jaar en twee kinderen
later, wonen ze in België dankzij
de solidariteit van Catherine en
haar man.
Catherine: “Dankzij ons netwerk
hebben we een bescheiden
woning gevonden waar nog wat
werk aan was. Maar samen met
vrienden en kennissen hebben we
het huis snel kunnen opknappen,
schilderen en voorzien van meubels.
Het was geweldig: iedereen wilde
iets doen. Iets concreet en tastbaar.
Sommigen hebben wat van hun
tijd gegeven, anderen hebben een
koelkast gekocht, of matrassen
en dekbedden.”

We zijn nog volop op zoek naar solidaire huiseigenaars.
Neem contact met ons op via
Housing4refugees@caritasint.be of op 0472 72 04 45.
Giften van €40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar.
U kunt tot 45% van uw gift terugkrijgen als belastingvermindering.

De hierboven beschreven situaties zijn echt, maar bepaalde voornamen werden aangepast uit respect voor de
privacy van de personen die hun levensloop met ons wilden delen.

Het belang van coach en vrijwilligers
Hélène Leduc, integratiecoach en verantwoordelijke voor het Housing-café
in Luik: “Discussie en dialoog zijn de kern van de werking van de Housingcafés. We proberen de geïnteresseerden goed te kennen en hun noden zo
goed mogelijk te identificeren. Soms is het leven hier helemaal anders dan
in hun land van herkomst. We moeten dus goed de tijd nemen om alles uit te
leggen. Momenteel hebben we veel grote families die dringend een woning
zoeken. Maar een woning met
2 of 3 kamers vinden voor een
betaalbare prijs, dat is bijna
onhaalbaar.”
Vrijwilliger André getuigt over
zijn ervaring: “Een keer per
week kom ik naar het Housingcafé en zoeken we samen naar
een woning. We bellen de
eigenaar op en gaan op bezoek.
Er ontstaan hechte banden en
dat is formidabel! Het is waar
dat we vaak bot vangen bij
eigenaars die bang zijn om
Vrijwilliger André komt elke week naar het
een vluchteling te huisvesten.
Housing-café om vluchtelingen te ondersteunen
Dan moet je je snel herpakken.
in hun zoektocht naar een woning
Maar wanneer een vluchteling
het Housing-café buitenkomt met een lach op het gezicht omdat naar
hem geluisterd werd, geeft dat veel voldoening en ben ik meteen weer
gemotiveerd.”
Word net zoals André vrijwilliger in de Housing-cafés.
Contacteer ons op volontaires-vrijwilligers@caritas.be.
Caritas International is een Belgische NGO die deel uitmaakt van het wereldwijde Caritasnetwerk van 165
katholieke organisaties. We zijn samen actief in 200 landen en regio’s. Caritas International helpt slachtoffers
van oorlogsgeweld, natuurrampen en armoede in hun eigen land of op de vlucht. In België huisvesten we
asielzoekers, begeleiden we migranten en ondersteunen we erkende vluchtelingen bij hun integratie.
Meer informatie vindt u op www.caritasinternational.be
Caritas International is lid van de Vereniging voor Ethiek in de
Fondsenwerving (VEF). Wij garanderen transparantie over het
gebruik van uw giften. Wij respecteren de privacy van onze
schenkers en geven uw gegevens nooit door aan anderen.

