
Bijlage 

Diensten en/of projecten voor hulp aan daklozen van de erkende VIH’s in het Brusselse Gewest. 

 
 

VIH Diensten en/of projecten 

Fami-Home 

De vereniging wil laagdrempelige begeleiding bieden aan onder meer 

geïsoleerde daklozen bij hun nood aan een woning. Haar activiteiten 

zijn de volgende: 

 Begeleiding van vooral personen die uit de dakloosheid 
komen, om ervoor te zorgen dat ze op middellange of lange 
termijn zelfstandig kunnen wonen en stabiliteit kunnen 
opbouwen; 

 Preventieve begeleiding van personen die in een onzekere 
woonsituatie verkeren, om te vermijden dat ze in een 
opvangcentrum terechtkomen; 

 Solidair wonen: collectieve huisvesting (privékamers en 
gemeenschappelijke ruimtes) rechtstreeks beschikbaar voor 
personen die van de straat komen. 

Source 
Ondersteuning en begeleiding, specifiek bedoeld voor daklozen of 

zeer kwetsbare personen. 

Straatverplegers 

De vereniging wil daklozen helpen om tot een duurzame 

herhuisvesting te komen. De vereniging staat voor een totaalvisie 

waarbij de doelgroep begeleiding krijgt aangeboden die begint vanop 

straat en blijft duren totdat er een stabiele woonsituatie is gevonden. 

Ilot 

De vereniging heeft 6 projecten: Het Dagcentrum Le Clos, de drie 

Opvangtehuizen (twee in Brussel en één in Jumet), de dienst 

S.Ac.A.Do en de  Cel Woningzoeker en -creator  (WZC) voor daklozen. 

De cel WZC richt zich op het zoeken naar en de uitvoering van 

woonoplossingen voor daklozen, om hen te helpen bij het vinden van 

een eigen thuis. 

Fédération de l’Union des 

Locataires 

De vereniging werkt aan de problematiek van daklozen samen met 

eerstelijnsverenigingen zoals Bij Ons-Chez Nous of 

Woningen123Logements. 

Le Projet Lama 

Een van de initiatieven van de vereniging is gericht op de sociale re-

integratie van ex-druggebruikers aan de hand van huisvesting. Een 

verblijf in een van de woningen geeft de betrokkene vaak de 

mogelijkheid om na een chaotisch traject toch in een stabiele situatie 

terecht te komen. 

Samenlevingsopbouw 

Brussel 

De vereniging richt zich op sociaal kwetsbare groepen en meer 

bepaald gezinnen met een laag of bescheiden inkomen en daklozen. 

Het doel is om hun belangen en hun recht op de stad te verdedigen. 

Dit met name door hun leef-en woonsituatie te verbeteren. 
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Union des Locataires 

Marollienne 

De vereniging verdedigt het recht op huisvesting en streeft naar 

verzelfstandiging en integratie van kwetsbare personen op het vlak 

van huisvesting. Dit door middel van onder meer duurzame 

huisvesting voor voormalige daklozen. De vereniging werkt ook 

samen met vzw's die daklozen begeleiden bij het vinden van en het 

houden van een woning. 

L’autre Lieu 

De vereniging richt zich op mensen met psychische en psychiatrische 

moeilijkheden. Ze werkt aan het project ‘maisons’, een drievoudige 

doelstelling van betaalbare huisvesting, alternatieven voor het 

zorgcircuit en het opnieuw opnemen van het burgerschap. 

Comité de la Samaritaine 

De Vereniging begeleidt een groot aantal bewoners van de 

Marollenwijk. Ongeveer een vijfde van de begeleide personen heeft 

geen eigen vaste verblijfplaats of wordt beschouwd als dakloze. 

Convivium 

De vereniging wil werken aan een globale en op maat gemaakte 

ondersteuning bij het zoeken naar oplossingen, en dit gedurende het 

hele traject: van het in een woning intrekken tot de aanvang van een 

nieuw integratieproject. 

Maison Rue Verte 

Maison Rue Verte is een opvangtehuis voor alleenstaande vrouwen 

of moeders in moeilijkheden of in een crisissituatie ten gevolge van 

een sociale, familiale of relatie-/huwelijkscrisis. 

 

De opgevangen personen worden erkend als daklozen. Bijna 80% van 

de door de vereniging opgevangen vrouwen en gezinnen bouwt een 

leven op in een zelfstandige woonsituatie. Voor het zoeken biedt de 

vereniging de mogelijkheid aan om in groep te werken, maar indien 

nodig is er individuele begeleiding. Het team onderhoudt talrijke 

contacten met de actoren uit de huisvestingsector om oplossingen te 

vinden voor de gezinnen in het kader van stevige partnerschappen. 

Habitat et Humanisme 

De beweging Habitat et Humanisme (H&H) bouwt nieuwe of 

gerenoveerde woningen die passen in de Brusselse definitie van 

solidair wonen. H&H begeleidt de huurders van deze woningen op 

een collectieve en individuele manier. Zo werd het Perle-gebouw 

gebouwd, een intergenerationeel gebouw in Molenbeek dat door het 

Brussel Hoofdstedelijk Gewest werd gefinancierd. Er worden 17 

gezinnen gehuisvest, onder wie 6 voormalige daklozen. 

CEMO 

Veel ‘jongeren’ komen tijdens familiale moeilijkheden of zelfs zware 

crises op straat terecht, met alle risico’s van dien en met de daarmee 

gepaard gaande moeilijkheden om (zelfs tijdelijk) onderdak te vinden. 

Het KAP-project (Kot Autonome Provisoire) van deze vereniging biedt 

transitappartementen aan om jongeren van 16 tot 25 jaar die geen 

stabiele woonsituatie hebben, op straat leven, en een conflict hebben 

en/of gebroken hebben met hun gebruikelijke leefomgeving, te 

begeleiden naar zelfstandigheid. 

 


