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Woord vooraf
Migratie, asiel en vluchtelingen bespreek-
baar maken, het heeft wat weg van een 
wandeling doorheen een mijnenveld. Toch 
heeft kwb met ‘kwb onbegrensd’ een heuse 
campagne rond vluchtelingen ontrold voor 
haar lokale afdelingen, volgens de oude 
slagzin ‘zien, oordelen, handelen’.

Bijna 50 kwb-groepen organiseerden de 
voorbije maanden een bestuursgesprek, de 
voorstellingen ‘Een tocht als vluchteling’ met 
Margriet Hermans waren een groot succes 
met meer dan 1100 aanwezigen. Tot eind 
december 2017 kun je bijna iedere dinsdag 
Jonas Slaats met ‘Van Brussel tot Bagdad’ 
aan het werk zien bij een plaatselijke kwb 
of je kan als kwb-groep de inleefwandeling 
‘In het spoor van een vluchteling’ in Brussel 
maken.

Als beweging uit het middenveld hebben 
wij altijd bruggen gebouwd over rangen en 
standen heen. Nu proberen we dit ook te 
doen voor vluchtelingen. Na het praten over 
is het tijd om te praten met.

Maart 2017 wordt een campagnemaand 
waarin we kwb-afdelingen vragen om actie 
te ondernemen. Deze brochure dient als 
inspiratie- en ideeënbundel. Kwb-groepen 
kiezen eigen initiatieven of zetten zelf iets 
op om de nieuwkomers in de gemeente 
welkom te heten. Of ze nemen nieuwkomers 
mee naar de Nationale Wandeldag op 19 
maart.

Als we vluchtelingen betrekken bij onze acti-
viteiten en interesse tonen voor hun situatie, 
dan worden dat boeiende ontmoetingen. 
Dan kunnen verhalen verteld worden, dan 
kan Nederlands geoefend worden en kunnen 
ervaringen uitgewisseld worden. Dan kan 
geholpen worden bij het zoeken naar werk, 
naar huisvesting. En dan kan een warme 
samenleving tot stand komen. Help deze 
mensen een nieuw leven op te bouwen en 
betrek hen bij het buurtleven. Aan de slag!

Wim Verlinde
algemeen voorzitter kwb

Wim Verlinde
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Kwb onbegrensd: over tot actie
Spreken is zilver, doen is goud. Er is al veel 
gezegd en geschreven over migranten, 
asielzoekers en vluchtelingen. Ook binnen 
kwb. Dat is nodig om een genuanceerd 
beeld te krijgen over de moeilijke situatie 
waarin veel mensen verkeren. Vluchten doe 
je niet zomaar. Zoals Margriet Hermans op 
haar voorstellingen zei: “We moeten deze 
mensen echt welkom heten. Te beginnen 
met een goeiedag.” Door samen iets te doen 
komen onze beide leefwerelden op een 
spontane manier met elkaar in contact. We 
leren over elkaar. Dit neemt angst weg, langs 
beide kanten, om verder samen vorm te 
geven aan de maatschappij.

Met deze ‘kwb extra’ willen we kwb-groepen 
een aantal concrete tips geven: hoe begin je 
eraan om een activiteit samen met vluchte-
lingen, asielzoekers of nieuwkomers te ont-
wikkelen, op wat moet je specifiek letten om 
dit tot een succes te maken? Met een aantal 
afdelingsvoorbeelden willen we je alvast op 
weg helpen. Het is een kwestie van probe-
ren, van doen en van het vooral niet te ver te 
zoeken. Je kunt je als kwb-groep ook nuttig 
maken in bestaande projecten uit je buurt 
of zijn er organisaties die je hiermee kunnen 
helpen. Onze campagnepartner Orbit vertelt 
je alles over hun project ‘Woning gezocht, 
buren gevonden’. 

Doe je met je afdeling in maart 2017 iets – en dat mag je zo ruim mogelijk interpre-
teren – waar je vluchtelingen, asielzoekers of nieuwkomers bij kunt betrekken? Stuur 
dan je activiteit/voorstel door naar koen.schoutteten@kwb.be zodat we deze kunnen 
bundelen. Ook als je nog vragen of bedenkingen hebt. We staan klaar om je te helpen.

‘We moeten deze mensen 
echt welkom heten. Te 
beginnen met een goeiedag’

Margriet Hermans
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Samen wandelen op 
de Nationale Wandeldag

Veel vluchtelingen uit een oorlogsgebied 
hebben traumatische gebeurtenissen mee-
gemaakt. Vaak ook hebben ze familieleden 
moeten achterlaten om de oversteek naar 
Europa en daarna naar België te maken. Dit 
zorgt voor stress, spanning, angsten en on-
zekerheid. Sport en beweging geeft afleiding, 
al was het maar omdat je dan even nergens 
anders aan hoeft te denken en onbezorgd 
plezier kunt maken.

Door te sporten voel je je niet alleen gezond 
en fit, het kan ook isolement doorbreken 
en ervoor zorgen dat je nieuwe contacten 
opdoet, de taal sneller leert en misschien 
zelfs wel nieuwe vrienden maakt. Ook geeft 
het meedoen aan sportieve activiteiten je 
energie, een beter zelfbeeld en de motivatie 
om ook andere activiteiten op te pakken.

Praktische info:
Vertrek: tussen 8 en 15 uur aan zaal 
De Linde, Gemeentehuisstraat 42, 
9402 Meerbeke
Afstanden: 5 – 10 – 13 – 18 – 22 km 
(5 km rolstoeltoegankelijk)
Deelnameprijs: € 1,50 / € 1,20 (kwb-lid 
& gezin) / kind <12 gratis

Op zondag 19 maart 2017 organiseren 
kwb en Falos de jaarlijkse Nationale 
Wandeldag. Een ideale gelegenheid 
om met je afdeling erop uit te 
trekken naar Meerbeke (Oost-
Vlaanderen). Maar belangrijker: vraag 
ook asielzoekers, vluchtelingen of 
nieuwkomers uit je omgeving om 
mee te doen! Geniet samen van 
een prachtige en ontspannende 
wandeltocht tussen Dender en 
Pajottenland. Contact leggen wordt op 
deze manier makkelijker.

zondag 19 maart
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Enkele tips om samen naar de Nationale Wandeldag te komen:

➜ Ga tijdig te rade bij het OCMW of lokaal 
opvanginitiatief in je gemeente om in 
contact te komen met vluchtelingen of 
asielzoekers. Zij kunnen je de nodige 
gegevens bezorgen. 

➜ Leg hen het initiatief uit en betrek hen 
bij de communicatie, misschien kunnen 
ze extra hulp bieden om het initiatief 
kenbaar te maken of zorgen ze voor een 
contactpersoon. 

➜ Ga indien mogelijk langs een nabij gele-
gen opvangcentrum.

➜ Ga ook langs bij de school: wandelen is 
een ideale gezinsactiviteit en via de kin-
deren lopen contacten meestal makkelij-
ker.

➜ Zorg voor voldoende vervoersmoge-
lijkheden en maak duidelijke afspra-
ken: wanneer jullie vertrekken en terug 
aankomen, wie met wie kan meerijden… 
Sommige provincies organiseren een 
busdienst.

➜ Probeer de financiële inspanning voor 
hen zo laag mogelijk te houden: voor 
enkele mensen extra kan je kwb-kas de 
inschrijvingsprijs van 1,5 euro wel beta-
len.

➜ Beperk je niet enkel tot vluchtelingen 
en asielzoekers. Misschien zijn er in je 
gemeente nog andere mensen met een 
migratieachtergrond die het moeilijker 
hebben om sociale contacten te leggen 
en die je op deze manier kan betrekken.
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Maak gebruik van bestaande activiteiten
Vind als afdeling het warm water niet 
opnieuw uit. Het ís er! Zoek het met andere 
woorden vooral niet te ver. Er bestaan al 
voldoende geschikte activiteiten om vluch-
telingen, asielzoekers en nieuwkomers te 
betrekken. Ook in je eigen afdeling.

Josée Goethals, voorzitster van vzw Gastvrij 
Netwerk en bestuurslid bij Vluchtelingen-
werk Vlaanderen, werkt sinds 2001 als 
vrijwilliger op het terrein van asiel, migratie 
en integratie van nieuwkomers legt uit.

Josée: “Als kwb-afdeling is het absoluut 
niet nodig om ingewikkelde methodieken 
en vernieuwende activiteiten te ontwikkelen 
om in contact te komen met asielzoekers 
of vluchtelingen en hen een aangename 
middag of avond te bezorgen. Er zijn genoeg 
bestaande activiteiten die voldoende kansen 
bieden tot ontmoeting en contact, als ze 
maar laagdrempelig zijn. Het is zelfs zo 
dat bestaande activiteiten ook het meest 

kans op slagen hebben! De afdeling kent 
de activiteit waardoor er minder tijd naar 
organisatie moet gaat, er is minder stress en 
meer tijd voor ontmoeting. Omdat dit vaak 
activiteiten zijn die jaarlijks herhaald worden, 
heeft dit ook een duurzamer karakter: het 
blijft niet bij één specifieke activiteit!”

Op de vraag welke activiteiten het meest 
kans op slagen hebben, is Josée heel 
duidelijk: “Activiteiten waar kinderen aan 
kunnen deelnemen, zijn doorgaans het 
meest succesvol. Of het nu leren fietsen is, 
bijenhotels maken, een Lego-namiddag of 
een Sinterklaasfeest: via kinderen wordt er 
makkelijker contacten gelegd. Activiteiten 
op een weekdagavond zijn niet zo geschikt, 
want veel nieuwkomers zijn ‘s avonds 
doodop, ofwel door zwaar belastend werk, 
ofwel door lessen of geloop om dossiers in 
orde te krijgen. Meestal is ook een brugper-
soon nodig om de nieuwkomer een duwtje 
in de rug te bieden.”

Josée Goethals
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Afdelingsvoorbeeld 1:
Samenwerking kwb Grimbergen - Onthaalgroep Vluchtelingen

Kwb Grimbergen heeft op regelmatige basis 
ontmoeting met vluchtelingen doorheen di-
verse werkingen. We spraken met bestuurs-
lid Edwy De Valck.

Hoe is dit allemaal begonnen?

Edwy: “Een van onze bestuursleden is ook 
bestuurslid van Onthaalgroep Vluchtelingen 
Grimbergen. Dat is misschien toeval, maar 
andere kwb’s kunnen vast ook samenwer-
ken met zo’n vereniging, door bijvoorbeeld 
op regelmatige basis iemand van een 
vluchtelingenorganisatie op het bestuur uit 
te nodigen. Kijk gewoon eens wat er in de 
gemeente allemaal is.”

Dus er was rechtstreeks contact met de 
Onthaalgroep Vluchtelingen, maar wat 
dan?

“Op de kwb-bestuursvergaderingen brengt 
dat bestuurslid regelmatig verslag uit over de 
vluchtelingensituatie in Grimbergen. Dit heeft 
als voordeel dat het geen ver-van-mijn-bed-
show is voor de rest van het bestuur. Hij heeft 
als opdracht iedere kwb-activiteit te bekij-
ken met de bril ‘kans tot samenwerking’ en 
onderzoekt wat mogelijk is. Er zijn activiteiten 
die niet in aanmerking komen, o.a. wegens 
geloof, taal of kostprijs. Maar als een activiteit 
wel in aanmerking komt, neemt hij contact op 
met de Onthaalgroep die dan de activiteit aan 
zijn vluchtelingen-leden meedeelt.”

De werkgroep Onthaalgroep Vluchtelingen Grimbergen 
tijdens hun interculturele uitstap.
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Welke kwb-activiteiten komen dan zoal in 
aanmerking?

Edwy: “Wij hebben een aantal activiteiten 
opengesteld en merken dat dit lukt, zoals 
bij onze sport- en natuuractiviteiten. Dit zijn 
o.a. een wandeling met Natuurpunt, een 
fietshappening, sport in de tuin van de abdij, 
een bloesemtocht… Bij het jaarlijks kwb-fa-
milieweekend nodigen we een vluchtelin-
genfamilie uit. Kwb betaalt de kosten.” 

“Een ander voorbeeld is onze jaarlijkse the-
mabrunch. Dit jaar was het thema armoede. 
Ervaringsdeskundigen uit de armoedesector 
lichten de kwb-leden in over hun werking 
en hun confrontatie met armoede. De 
Onthaalgroep Vluchtelingen was aanwezig 
met enkele vluchtelingen en mensen zonder 
papieren die zelf hun standpunt rond armoe-
de toelichtten.”

Wat heb jij geleerd uit deze aanpak?

Edwy: “De vrijwilliger van de Onthaalgroep 
Vluchtelingen wist ons te vertellen dat 
vluchtelingen het verenigingsleven niet 
kennen en er een zekere drempelvrees voor 
hebben. Daarom is het zo belangrijk dat we 
samen al dingen doen en de eerste stap 
kunnen zetten.”

Wat is het belangrijkste resultaat van deze 
samenwerking?

Edwy: “Zodra het ijs gebroken is, is contact 
veel gemakkelijker. Kwb-leden die een vluch-
teling kennen, mijden hen niet en spreken 
hen ook aan op straat. En de aanwezigheid 

van een vrijwilliger van de Onthaalgroep 
zorgt voor een andere sfeer: bestuursleden 
praten anders over deze problematiek (min-
der veroordelend) tijdens het bestuur en in 
het onderling contact met de leden.”

 

‘Vluchtelingen kennen onze 
vorm van verenigingsleven niet’
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Afdelingsvoorbeeld 2:
Samenwerking kwb Weerde - vzw AZIZ 

Sinterklaas-, Kerst- en Nieuwjaarsfeest en 
Halloween zijn, zoals in zovele kwb-groepen, 
jaarlijkse activiteiten van de kwb-afdeling 
Weerde. Leden en hun kinderen worden 
uitgenodigd om gezellig samen te zijn met 
een hapje en een drankje of optreden van 
een clown of zanger. “Maar hoe kunnen we 
hier een ‘toegevoegde waarde’ aan geven?”, 
dachten ze in Weerde. Tijd voor een babbel 
met kwb’ers Luk en Ronald.

Zijn deze feesten niet typisch voor onze 
cultuur en is het dan niet moeilijk om deze 
als inrijpoort tot een samenwerking te 
gebruiken?

Luk: ”Inderdaad, vluchtelingen kennen 
deze feesten niet in hun herkomstland en 
cultuur. Maar, de vluchtelingen leven nu 
hier en nemen deel aan onze samenleving. 
Hun kinderen gaan hier naar school en op 
school gaat veel aandacht naar deze fees-
ten. De kinderen zien het dan ook als een 
buitenkans om aan zo een feest te kunnen 
deelnemen. Ouders zijn gemakkelijker te 
motiveren voor iets dat aan hun kinderen 
wordt aangeboden.”

Is de stap voor hen naar een vereniging 
makkelijk?

Ronald: “We mogen niet vergeten dat de 
meeste vluchtelingen niet vertrouwd zijn 
met vrijwilligerswerk en verenigingsleven 
zoals wij dit kennen. In de beginfase leven 
ze in grote armoede, en dan is ‘ontspanning’ 
geen prioriteit. Een andere hindernis is dat 
vluchtelingen/nieuwkomers geen of weinig 
personen van de vereniging kennen en nog 

niet zo vlot zijn met onze taal. Hindernissen 
genoeg dus.”

Dus je begint bij het begin en spreekt de 
mensen aan?

Luk: “Inderdaad, dit is vaak de moeilijkste 
stap. Als kwb nemen we dan contact met de 
Dienst Integratie van de gemeente of met de 
school. We leggen uit wat we willen doen en 
overleggen hoe we de vluchtelingengezin-
nen op de hoogte kunnen brengen van onze 
activiteiten en uitnodigen. Het gemakkelijk-
ste werken is via een lokale vluchtelingenor-
ganisatie, dan kan je aan hen vragen om de 
uitnodiging te bezorgen én om brugpersoon 
te zijn (vaak zijn er onder hen ook kwb-le-
den). Wij voorzien een gratis lidkaart of in elk 
geval gratis deelname aan de activiteit.”

Als deze mensen dan ingaan op de uitnodi-
ging, zijn er dan zaken waarop je let tijdens 
het feest?

Ronald: “Spreek enkele leden aan en vraag 
of ze de gasten aanspreken en begeleiden. 
Vaak kennen ze de gemeente nog niet goed 
en weten ze ook de zaal niet te vinden. 
Behandel de vluchtelingen als een gast, net 
zoals alle anderen. Let erop dat ze voldoen-
de kans krijgen om met anderen te spreken 
en gebruik Nederlands. Betrek de kinderen 
en ook de ouders in de interactie. Kinderen 
nemen soms spontaan deel aan de inter-
actie (zoals ze op school doen). Wees erop 
bedacht dat je ze in de interactie probeert te 
betrekken als dit niet vanzelf gebeurt.”
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En het feestmaal? Volledig veranderen of …

Luk: “Wel, joden en moslims eten geen var-
kensvlees in welke vorm dan ook. Eigenlijk 
moet er geen ‘speciaal’ eten voorzien wor-
den, maar er moet ook kaas of vegetarisch 
voedsel aangeboden worden.”

En het vervolg…

Ronald: “Zodra het contact gelegd is, kan je 
met de afdeling ook voor andere acties uit-
nodigen, bv. voor een wandeling of fietstocht 
of voor een knutselactiviteit. Belangrijk is dat 
het activiteiten zijn met veel ‘praat’-gelegen-
heid (geen film of toneel). Geef deze mensen 
ook een gratis lidkaart van kwb, zo laat je 
zien dat kwb openstaat voor hen en wordt 
de kennismaking duurzamer.”

Halloweenpompoenen maken tijdens de activiteit kwb 
Geestig Leuk.
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Afdelingsvoorbeeld 3:
Hoe een viool in Westmalle mensen bij elkaar bracht

We ontmoeten Vinus Bleyen, voorzitter van 
de kwb-afdeling in Westmalle. Sinds 2015 
is de afdeling met vluchtelingen in hun 
gemeente bezig.

Hoe kwamen jullie ertoe om als kwb-afde-
ling de stap naar vluchtelingen te zetten?

Vinus: “We hebben de gewoonte om op de 
bestuursvergadering iemand uit te nodigen 
voor een vormingsmoment. Iedereen van de 
bestuursploeg vond het goed dat in oktober 
2015 iemand van 11.11.11 zou komen spre-
ken over het vluchtelingenthema. Er was 
een dubbel gevoel tegenover vluchtelingen. 
Enerzijds leefde er wantrouwen tegenover 
de motieven van vluchtelingen, maar ander-
zijds was het ook duidelijk dat die mensen 
niet kiezen om te vluchten.”

“Op het einde van de avond nam ik het 
besluit: ‘Ik wil zien hoe de situatie in Malle is 
en hoe wij daar als kwb kunnen op inspelen.’ 

Voor ons als kwb telt: we willen mensen een 
plek geven. Ik ging naar een avond van het 
lokaal opvanginitiatief en daar waren ook 
twee Syrische gezinnen die in Westmalle 
een woning hadden gevonden. Na die avond 
ging ik bij een van die gezinnen op bezoek 
om te kijken of ze mogelijk interesse hadden 
voor een kwb-activiteit. Maar er was een 
andere, wat verrassende vraag: de oudste 
dochter van het gezin van George, Maria, 
wilde viool leren spelen en was op zoek naar 
een muziekschool. Bij de formulieren, de 
inschrijving en het verkrijgen van een sociaal 
tarief heb ik kunnen helpen. En meteen had 
ik een stap in hun wereld kunnen zetten.”

Hebben jullie de Syrische gezinnen ook 
kunnen uitnodigen voor een kwb-activiteit?

Vinus: “We hebben jaarlijks een gezinspaas-
zoektocht: een wandeling met spelletjes. Elk 
kind krijgt bij elk spel een chocolade-ei en er 
is onderweg ook een pannenkoek. De twee 

Karam Khalil, papa 
Hassan Khalil, Majd 
Daoud en papa 
George Daoud
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Syrische gezinnen, die trouwens familie zijn, 
zijn christelijk en wilden aan deze paasac-
tiviteit deelnemen. Voor hen was het ook 
een eerste aangename kennismaking met 
mensen uit de buurt.”

Maar bij die wandeling is het niet gebleven?

Vinus: “In onze afdeling hebben we een 
petanqueclub. Op woensdag 11 mei or-
ganiseerde Rik, de verantwoordelijke, een 
petanqueavond speciaal voor asielzoekers. 
George en Hassan, de twee mannen van de 
Syrische gezinnen, vonden hun weg naar de 
kwb-petanquebanen. Bij het petanquespel 
gaat het er gemoedelijk aan toe: iedereen 
begroet elkaar met een handdruk, bij elk 
spel wensen de spelers elkaar ‘goei match’. 
George en Hassan hebben sinds die 11de 
mei nauwelijks een petanqueavond gemist. 
Ze voelen zich duidelijk opgenomen in de 
groep. Ze zijn trouwens ook al meegegaan 
naar de petanque van kwb Reet.”

Is de band tussen jullie afdeling en de men-
sen uit Syrische gegroeid?

Vinus: “Zeker. We hebben beslist om de twee 
gezinnen uit te nodigen voor het ledenfeest 
van oktober. We hebben ervoor gezorgd dat 
de George, Seham, Hassan en Yusra bij de 
mensen van de petanque konden zitten. Af 
en toe werd een smartphone bovengehaald 
om een woordje te vertalen. Nu het lidmaat-
schap van 2017 aan de orde is worden de 
twee gezinnen ook uitgenodigd om lid te 
worden van de kwb. Ons bestuur wil voor 
2017 hun lidgeld uit de kas betalen.”

Naya Daoud bij éen van 
de spelletjes tijdens de 
gezinspaaszoektocht.

‘Af en toe werd een smartphone 
bovengehaald om een 

woordje te vertalen’

13



PROJECT ORBIT VZW
Erkende vluchtelingen zoeken dringend een eigen huurwoning

Als gevolg van oorlogen in landen als Syrië, 
Afghanistan en Irak registreerde België in 
2015 meer dan 35.000 asielaanvragen. Ook 
in 2016 kwamen er elke maand nog eens 
1.500 asielzoekers bij.

België heeft, net als andere Europese landen, 
afspraken onderschreven om asielzoekers 
onderdak te bieden zolang hun asielaan-
vraag loopt. Deze opvang wordt voorzien in 
collectieve asielcentra of in kleinere lokale 
opvanginitiatieven. Maar dan begint de klok 
pas écht te tikken. België geeft erkende 
vluchtelingen en subsidiair beschermden 
maar twee maanden de tijd om de asielop-
vang te verlaten en een eigen woning te 
vinden. 

Een heel deel vluchtelingen slaagt er niet in 
om binnen deze twee maanden een kwa-
liteitsvolle of betaalbare woning te vinden. 
Vele vluchtelingen – ook gezinnen met 
kinderen – worden doorverwezen naar de 
daklozenopvang of worden noodgedwon-
gen opgevangen door familie, vrienden of 
Vlaamse vrijwilligers. Maar wie geen adres 
heeft kan geen gezinshereniging starten, 
kan niet beginnen aan de integratiecursus 
of aan lessen Nederlands en kan zich niet 
inschrijven bij de VDAB. 

Hoewel het vinden van een woning zo 
belangrijk is, krijgen erkende vluchtelingen 
die op zoek zijn naar een woning vaak weinig 
ondersteuning. In de asielinstellingen blijft 
dit vaak beperkt tot het beschikbaar stellen 
van een computer met internet en het over-
handigen van een lijstje met immo-websites. 

De woonclub van 
vzw Mondiale 
Werken Regio Lier

Jan Van Bostraeten
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Woning gezocht, buren gevonden

Veel erkende vluchtelingen konden gelukkig 
rekenen op de steun van ‘buren’ die zich hun 
lot aantrekken en willen helpen. Overal in 
Vlaanderen richten burgers als jij en ik initi-
atieven op om deze nieuwkomers te helpen 
hun nieuwe thuis te vinden. Sommigen doen 
dat door rond te bellen naar huiseigenaars, 
anderen starten een denktank huisvesting 
in samenwerking met hun lokale bestuur, en 
enkelen richten zelfs vzw’s op om samen 
met erkende vluchtelingen leegstaande 
woningen te renoveren.

Om de zoektocht naar huisvesting voor er-
kende vluchtelingen een duwtje in de rug te 
geven startte Orbit vzw het project ‘Woning 

gezocht, buren gevonden’. Projectmede-
werker Nils Luyten legt uit: “We stimuleren 
dat bestaande initiatieven hun netwerk 
verruimen door hen in contact te brengen 
met andere burgerbewegingen, parochies 
en welzijnsorganisaties in hun buurt. ORBIT 
drukt ook gratis gepersonaliseerde krantjes 
die initiatieven de kans bieden hun werking 
lokaal in de schijnwerper te plaatsen. Zo 
vergroot het vertrouwen bij verhuurders in 
hun buurt. ORBIT tracht ook initiatieven op 
te starten op plaatsen waar nog geen onder-
steuning is voor erkende vluchtelingen. Ik ga 
daarvoor langs bij burgergroeperingen om 
samen met hen een eerste stap te zetten 
richting een lokale werkgroep huisvesting.”

Vluchtelingengezin uit 
Ethiopië vond pas na 

maandenlang zoeken 
een woning Sint-Niklaas 

dankzij ondersteuning 
van lokale vrijwilligers.
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Kwb doet mee

ORBIT vzw gaat uit van het principe dat alle 
beetjes helpen. Ook wie weinig tijd en ener-
gie heeft kan daarom toch een cruciale rol 
spelen in de zoektocht naar huisvesting voor 
erkende vluchtelingen. ORBIT stelt je daar-
om graag enkele trajecten voor om erkende 
vluchtelingen te helpen thuiskomen.

Verspreid een oproep binnen je netwerk

Erkende vluchtelingen en subsidiair be-
schermden hebben als nieuwkomers maar 
weinig persoonlijke contacten in Vlaan-
deren. Dit vormt een extra obstakel in hun 
zoektocht naar een dak boven hun hoofd. 
Veel huurders vinden hun woning namelijk 
‘via-via’ of door mond-tot-mond reclame. 
Als kwb beschik jij wél over een sterk lokaal 
netwerk. 

Informeer daarom je collega’s, vrienden, 
kennissen en familie over de dringende 
woonnood van erkende vluchtelingen en ga 

samen op zoek naar hun nieuwe thuis. Ken 
je iemand wiens woning te huur staat, of 
ken je verhuurders die binnenkort verhuizen 
en wiens woning vrijkomt? Vraag aan de 
eigenaars of zij bereid zijn hun woning te 
verhuren aan erkende vluchtelingen. 

Heb je een potentiële verhuurder gevonden? 
Denk je aan een lokaal initiatief rond huis-
vesting voor erkende vluchtelingen? Ben je 
op zoek naar lokale partners? Neem contact 
op met Nils Luyten en hij helpt je waar hij 
kan.

Contactinfo

Nils Luyten
ORBIT vzw Projectmedewerker ‘Woning 
gezocht, buren gevonden’
nils@orbitvzw.be
T (0032)-(0)2 – 213 0479

www.woninggezocht.be

Vluchtelingen renoveren 
een woning

Jan Van Bostraeten
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Argumenten om aan vluchtelingen te verhuren

Vaak is er nog een grote vrees of bestaan er 
vele vooroordelen bij verhuurders om toch 
maar niet aan vluchtelingen te verhuren. Hier-
bij enkele argumenten om dit tegen te gaan:

➜ Een erkende vluchteling is een huurder 
als een ander met dezelfde rechten en 
plichten als alle andere huurders. Daar-
enboven zijn zij verplicht een inburge-
ringscursus en taallessen Nederlands te 
volgen.

➜ Zolang zij werkzoekend en behoeftig zijn 
krijgen zij van het OCMW een leefloon 
en een aantal steunmiddelen die de 
financiële vrees van huiseigenaars helpt 
wegnemen.

➜ Huur: Het OCMW kan een deel van het 
leefloon steeds rechtstreeks aan de ver-
huurder storten. Zo wordt de huur steeds 
tijdig betaald.

➜ Huurwaarborg: Het OCMW kan zich 
schriftelijk garant stellen of de waarborg 
overmaken op een geblokkeerde reke-
ning.

➜ Installatiepremie: Personen die een op-
vangcentra of instelling verlaten en een 
huurwoning betrekken hebben éénmalig 
recht op een premie om de woning te 
bemeubelen.

➜ Verhuren via een sociaal verhuurkantoor: 
SVK’s huren woningen en onderverhu-
ren deze aan kwetsbare huurders. Zij 
nemen de verantwoordelijkheid van het 
verhuren volledig over en staan garant 
voor de maandelijkse huur en de staat 
van de woning. In ruil voor hun diensten 
vragen zij een huurprijs lichtjes onder de 
marktwaarde. 

Het gezin van Malik & 
Fathima in hun woning

Ja
n 

Va
n 

Bo
st

ra
et

en
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15 NUTTIGE TIPS
Je wilt iets doen om asielzoekers en vluchtelingen warm te onthalen en hen te helpen hun 
weg te vinden in Vlaanderen en Brussel? Hoe pak je het aan? Wat kan jij doen? Hoe begin 

1. Vluchtelingen nooit in een  
ho(e)kje duwen/steken
Nodig nooit alleen vluchtelingen uit, 
maar zorg ervoor dat er steeds een mix 
is van mensen.

2. Hou rekening met hun 
financiële mogelijkheden/
beperkingen
Zoek activiteiten die goedkoop of be-
taalbaar zijn, financieel laagdrempelig.

3. Vluchtelingen moeten 
zelfstandig optreden
Kies voor activiteiten waarbij commu-
nicatie noodzakelijk is, in welke vorm 
dan ook. Desnoods met gebarentaal, 
vertalingen via smartphone, of in het 
Engels, maar nieuwkomers moeten het 
woord (durven te) voeren. 

4. Hou rekening met de wet op de 
privacy
Adressen zijn niet beschikbaar, ga dus 
via dienst sociale zaken of OCMW.

5. Hou rekening met wijzigingen
Vluchtelingen zijn soms passanten: ze 
verhuizen nadat de papieren in orde 
zijn omdat hun opvang ten einde loopt, 
ze gaan terug naar hun thuisland, …

6. Werk samen met hen
Het is belangrijk om de vluchteling een-
zelfde/evenwaardige rol in de activiteit 
te geven als de andere aanwezigen. 

7. Creëer een ‘onbegrensde’ 
omgeving 
Het betekent veel voor vluchtelingen 
om welkom te zijn en probeer hen te 
betrekken bij de uitwerking van je ini-
tiatief. Vertel hen over je idee en vraag 
waar zij vooral nood aan hebben, hoe 
zij naar jouw plannen kijken, wat ze 
eventueel anders zouden doen. 

8. Organiseer een doe-activiteit
Bij ‘samen-doen’ activiteiten komen 
‘verborgen’ talenten aan de oppervlak-
te: een handige Harry, een organisatie-
talent, een expert in de nieuwe sociale 
media, … 

9. Betrek de kinderen
Kinderen leggen veel sneller contacten 
dan volwassenen en zij slagen er ook 
veel sneller in om zich verstaanbaar te 
maken in een vreemde taal. Gezinsac-
tiviteiten zijn hiervoor een uitgelezen 
kans.
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je eraan? En met wie? Op basis van de ervaringen van gastvrije initiatieven uit het verle-
den, lijsten we een aantal tips op  Heb je zelf nog ideeën of tips, laat het ons zeker weten 

10. Informeer en doe inspiratie op 
Bekijk wat je als kwb allemaal kunt 
doen voor asielzoekers en vluchtelin-
gen, laat je inspireren door bestaande 
gastvrije initiatieven of ga op zoek naar 
initiatieven in jouw buurt of gemeente. 
Tip: Kijk eens bij www.vluchtelingen-
werk.be/gastvrij-netwerk.

11. Het taalverschil is overbrugbaar 
Basiswoorden Nederlands worden 
snel aangeleerd: ‘samen doen’ zorgt 
voor snelle vooruitgang. In het begin is 
het creatief zijn met Google Translate, 
gebarentaal, tonen of een beroep doen 
op mensen die de verschillende talen 
machtig zijn. 

12. Samen sterk: zoek partners en 
medestanders
Betrek vluchtelingenorganisaties, lokale 
opvanginitiatieven en collectieve op-
vangcentra bij je durf om onbegrensd 
te verenigen. Toets je ambities bij hen 
af en/of informeer of zij nog ergens 
hulp bij kunnen gebruiken. 

13. Hou rekening met de 
mogelijkheden en 
verwachtingen van je eigen 
kwb
Richt je niet enkel tot de ‘usual sus-
pects’. Misschien willen anderen wel 
helpen? Is je buurman een keuken-
prins? Is jouw collega een geboren 
entertainer? Vraag hen dan om – een-
malig – mee te werken. 

14. Zorg voor ontmoeting en 
uitwisseling
Laat hen weten dat ze meer dan wel-
kom zijn in jouw buurt en vereniging en 
zet de deur ook open voor ontmoeting 
en uitwisseling. Dat levert interessante 
ontmoetingen op, voor hen en voor jou.

15. Communiceer
Wat je ook doet als gastvrij initiatief, 
zorg ervoor dat iedereen - in je eigen 
kwb en in je buurt of gemeente - weet 
wat je doet en wie er betrokken is. 
Zorg voor een vaste contactpersoon 
en verspreid regelmatig een berichtje 
over wat er allemaal gebeurt: zo krijg je 
meer steun.

Meer vind je op www.beweging.net/onbegrensd en www.kwb.be/onbegrensd. Vragen, 
tips, opmerkingen? Neem contact op met koen.schoutteten@kwb.be.
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