Persbericht
Staatssecretaris voor Armoedebestrijding Zuhal Demir stelt in Brussel 300 extra
opvangplaatsen voor daklozen ter beschikking
Brussel, 15 november
Vandaag treedt het winterplan in voege waardoor bijkomende opvangplaatsen worden voorzien.
Daklozenopvang in België is een lokale bevoegdheid, maar tijdens de winterperiode verleent
ook de federale overheid extra financiële steun aan de grote steden waar vaak de meeste
daklozen worden aangetroffen. Tot 31 maart 2018 zullen de daklozen er terecht kunnen.
Staatssecretaris voor Armoedebestrijding Zuhal Demir heeft een subsidie van 50.000 euro
uitgetrokken voor Gent, Antwerpen, Charleroi, en Luik om daar extra steun te kunnen bieden
bij de organisatie van de winteropvang.
Bijzondere aandacht van staatssecretaris Demir gaat uit naar onze hoofdstad. Naast de plaatsen
die voor deze periode extra ter beschikking worden gesteld door de Stad Brussel en het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, neemt Zuhal Demir 300 bijkomende plaatsen in de tweedelijns
winteropvang voor haar rekening. Daklozen kunnen hier een of meerdere nachten doorbrengen
naargelang hun noden, wanneer er geen plaatsen meer beschikbaar zijn in de
eerstelijnswinteropvang die het Gewest organiseert.
Voor de organisatie van de federale tweedelijnsopvang heeft de staatssecretaris een
marktbevraging georganiseerd, gebaseerd op inhoudelijke en financiële criteria. Op basis van
deze bevraging wordt de tweedelijnsopvang in Brussel dit jaar georganiseerd door een
consortium van drie partners, namelijk Croix-Rouge, het Centrum Algemeen Welzijnswerk
Brussel (CAW) en Dokters van de Wereld.
Elk van deze drie instellingen heeft zijn eigen expertise in noodopvang van de kwetsbare
doelgroep die bij deze winteropvang wordt opgevangen: Croix-Rouge zorgt voor het onthaal en
verschillende diensten zoals een warme maaltijd ’s avonds, ontbijt ’s morgens, tevens douches,
hygiëneproducten en warme kleding; CAW Brussel zorgt voor de psychosociale begeleiding van
de thuislozen en de toeleiding naar het regulier hulpverleningsaanbod in Brussel; Dokters van de
Wereld biedt de meest dringende medische hulp.
Samusocial, waarvan de medewerkers alle lof verdienen voor hun dagelijkse engagement, heeft
niet deelgenomen aan de marktbevraging. Het is onduidelijk of dit vanwege de voornoemde
criteria gebeurde. Samucocial gaf geen gevolg aan de oproep.
Zuhal Demir: ‘Gedurende deze winteropvang wil ik de daklozen niet alleen ‘bad, bed en brood’
aanbieden. Ik wil hen ook de mogelijkheid bieden om tijdens hun opvang gebruik te kunnen maken van
intensieve sociale en psychische begeleiding, alsook medische basiszorg. Daardoor moeten zij in staat
stelt gesteld worden om hun weg te vinden naar de reguliere hulp- en dienstverlening. Zo kunnen er
duurzame oplossingen voor deze kwetsbare groep uit de bus komen.’

De eerstelijnsopvang zal elke avond en nacht open zijn van 18.00 tot 10.00 uur. Daklozen zullen
er ook terecht kunnen voor een douche en maaltijden ’s avonds en ’s morgens. Zodra de
tweedelijns winteropvang start, zal de pers worden uitgenodigd voor een bezoek.
Meer informatie
Kabinet-Demir: woordvoerder Bart Suys - bart.suys@zuhal.fed.be – 02 574 85 42 –
0470 71 61 40
CAW Brussel: Bianca De Wolf, persverantwoordelijke - 0479 58 41 70 bianca.dewolf@cawbrussel.be
Croix-Rouge de Belgique: Nancy Ferroni, persverantwoordelijke – 02 371 32 13 –
0478 94 65 74 – nancy.ferroni@croix-rouge.be
Dokters van de Wereld: Emmy Deschuttere, Communication Officer NL - 02 225 43 50 0492 79 92 74 - emmy.deschuttere@doktersvandewereld.be

