Wat doet Caritas
International?
Samen met onze nationale en internationale
netwerken ondersteunen wij slachtoffers van
conflicten, natuurrampen en armoede, in hun eigen
land of op de vlucht en dit zonder discriminatie.

Concreet?
IN HET BUITENLAND

Noodhulp, heropbouw en ontwikkeling met focus op
voedselzekerheid, rampenparaatheid, autonomie
en samenwerking.
IN BELGIË

Eerstelijnszorg, opvang en begeleiding van kwetsbare
asielzoekers en vluchtelingen, integratie met focus
op huisvesting, voogdij niet-begeleide minderjarige
vreemdelingen, begeleiding re-integratie bij vrijwillige
terugkeer en gezinshereniging.
We hekelen onrecht en dringen bij de beleidsmakers
aan op structurele oplossingen (advocacy).
We willen jongeren ertoe bewegen samen te werken
aan meer rechtvaardigheid en gelijkheid (educatie).

Contactgegevens
project High Care
Verpleegkundige:
0477 61 00 94
Integratiecoach:
0477 61 00 99 of 0477 44 06 82
Coördinatie:
0490 42 57 80
Plaats:
Armand Segerslei 110-112, 2640 Mortsel.
Meer weten?
www.caritasinternational.be
c a r i ta s i ntbe
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Huisvesting
vluchtelingen
met medische
problemen
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Overgang naar een autonoom leven

openen van een eigen bankrekening en de contacten
met het OCMW van de toekomstige woonplaats.

Sinds september 2017 organiseert Caritas
International tijdelijke opvang voor tien zwaar
zorgbehoevende erkende vluchtelingen, al dan niet
vergezeld van hun familie. Bij aankomst creëren we
een adequate zorgomgeving met thuisverpleging,
familiehulp, kinesitherapie, logopedie, ...
De ultieme doelstelling is het vinden van een
aangepaste definitieve woonvorm binnen het
Belgische zorglandschap.

Zoektocht naar
aangepaste huisvesting
voor vluchtelingen met
medische problemen
Wie een verblijfsstatuut krijgt in België, ruilt
gesubsidieerde opvang in voor een leven op eigen
benen. Een eigen weg vinden is voor mensen
met zware medische problemen allesbehalve
evident. Zij hebben specifieke ondersteuning
nodig en kunnen daarvoor tijdelijk terecht bij
Caritas in het zogenaamde ‘High Care project’.

Het team
Het team bestaat uit twee integratiecoaches, een
verpleegkundige en een coördinator. Zij hebben
een kantoor in Mortsel, in hetzelfde appartementsgebouw als dat van de mensen die we huisvesten,
zodat ze steeds bereikbaar zijn. Daarnaast kunnen
we rekenen op vrijwilligers die mensen met fysieke
beperkingen begeleiden.
Er wordt intensief samengewerkt met het team in
Antwerpen dat asielzoekers met zware medische
problematiek opvangt en met het team van Housingcafé Antwerpen dat samen met vrijwilligers en met
de betrokken vluchtelingen huisvesting zoekt.

In theorie duurt een verblijf in het High
Care project zes maanden. Maar er kan
een uitzondering aangevraagd worden als
iemand bijvoorbeeld nog geen woning heeft
gevonden die is aangepast aan de rolstoel.

Zorg en integratie

Wie zich al blauw betaalt aan medische
uitgaven, vindt niet altijd snel een aangepaste

Een eigen weg vinden is voor mensen met
zware medische problemen allesbehalve
evident.
Sylvia Servranckx
verantwoordelijk voor het project

Een integratiecoach begeleidt deze personen op medisch, psychosociaal en juridisch vlak. Daarnaast
wordt ook ingezet op vormingen, onderwijs en professionele integratie. We gaan intensief op zoek naar
de meest aangewezen definitieve woonvorm die aansluit op de zorgnoden van de persoon met medische
problematiek. En we zetten de eerste stappen naar
integratie, zoals het aansluiten bij een mutualiteit, het

woning met het beperkte budget dat overblijft.
Het kan ook dat het verblijf verlengd wordt
als er nog geen plaats is vrijgekomen binnen
een bestaande zorgfaciliteit.
Sylvia Servranckx
verantwoordelijk voor het project

