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Doe mee en maak kans op een weekendje Brugge met museumbezoek en 
overnachting in een viersterrenhotel. Inclusief stadsgids, museumgids 
en Musea Brugge Card, waarmee u alle geopende locaties van Musea 
Brugge kunt bezoeken.
Bezoek onder andere het bejubelde Gruuthusemuseum, waar vernieuwde 
zalen, een nieuw museumconcept en bijzondere collectiestukken wachten 
om herontdekt te worden.

Doe mee en win   via standaard.be/wedstrijd

Win 
tickets

Abonneewedstrijd:  
Gruuthusemuseum Brugge

Win een weekendje Brugge  
met museumbezoek en overnachting 

Hotel Jan Brito
We are waiting for you . . .  since Centuries!

Hoe vrijwilligers zelf aan
vluchtelingen verhuren  

V A N   O N Z E   C O R R E S P O N D E N T

‘ O N T  V L U C H T   2 0 1 5   >   2 0 1 9 ’  

YVES DELEPELEIRE
BRUGGE  I   Motaz  Ahmad  (49)  uit

Syrië kreeg in december 2015 asiel in
ons  land.  Na  een  half  jaar  konden
ook zijn vrouw Dima Beirakdar (36)
en hun zoontje Alain (10) naar België
komen.  Bijna  een  jaar  woonde  de
familie in een veel te kleine studio in
Brugge.  ‘Dat  was  moeilijk’,  zegt
Motaz.  ‘Daarom  heb  ik  hulp
gevraagd  aan  de  vrijwilligers  van
Huizen  van  Vrede.  In  maart  2017
hebben zij voor ons dit huis gevon
den.’  In hun oorspronkelijke  studio
kon een andere vluchteling terecht.

De historische woning in het cen
trum  van  Brugge  – met  binnenkoer
en twee slaapkamers – is mooi gere
noveerd. ‘Dit is ideaal voor ons. Wij
zijn  hier  heel  blij  mee’,  zegt  Dima.

afgebroken wordt. Daarom dachten
we:  “Waarom  zouden  we  ons  niet
organiseren  zoals  een  sociaal  ver
huurkantoor?”’

Dat werkt zo: ‘De vluchteling be
taalt de huur aan ons, wij betalen de
huur  aan  de  eigenaar’,  legt  Frank
Vangaever  uit.  ‘Wij  garanderen  dat
de  huur  altijd  betaald  wordt,  zelfs
wanneer  de  vluchteling  ons  niet  of
niet op tijd betaalt. Wij garanderen
de  eigenaar  ook  dat  de  woning  in
goede  staat  blijft,  we  hebben  een
klusjesdienst. Naast elke familie zet
ten we ook een “omarmer” die bij de
integratie helpt. In ruil laat de eige
naar  ons  kiezen  wie  er  in  het  huis
mag  wonen.  Dat  staat  zo  in  het
hoofdhuurcontract.’

Het  is  een  kwestie  van  vertrou
wen, zegt Luc Sap. ‘Geen enkele eige
naar heeft tot nu toe zelf het huur
contract opgezegd. Sommige wonin
gen verhuren we nu zelfs al voor de
tweede of derde keer.’

‘In  de  drie  jaar  dat  we  bestaan,
hebben we krediet opgebouwd’, zegt
Vangaever. ‘Enkele eigenaars hebben
een  huis  gekocht,  speciaal  om  dat
aan ons te verhuren. Voor de meeste
eigenaars  volstaat  het  dat  wij  ons
borg stellen. Sommige eigenaars zijn
zelfs bereid om direct aan een vluch
teling te verhuren, zonder dat onze
vzw nog tussenkomt.’

Vertrouwen en begeleiden
Een  Afghaanse  familie  van  tien

‘Enkele eigenaars 
hebben speciaal 
een huis gekocht 
om dat aan ons 
te verhuren’
FRANK VANGAEVER 
Huizen van Vrede

Na de vluchtelingen
crisis van 2015 ont
stonden overal  in 
Vlaanderen burger
initiatieven die vluchte
lingen helpen bij het 
zoeken naar een huur
woning, eigenaars pro
beren te overtuigen én 
zelf woningen voor de
ze doelgroep huren. 
De vzw Huizen van 
Vrede in Brugge be
staat zo’n drie jaar. 
De Standaard  liep en
kele weken met deze 
vrijwilligers mee. Dit  is 
de tweede van drie af
leveringen. 

Morgen deel drie:
Wat  ben  je  met  een
woning  zonder 
huisraad?

Vooraf

‘Zonder  Huizen  van  Vrede  hadden
we  deze  kans  niet  gekregen.  Ik
begrijp  dat  eigenaars  zich  afvragen
of  vluchtelingen  dit  wel  kunnen
betalen.  Wij  zijn  buitenlanders,  we
hadden toen nog geen werk. Huizen
van Vrede heeft alles besproken met
de eigenaar.’ 

De familie Ahmad is bij de eerste
vijf huurders van de vzw Huizen van
Vrede. Verspreid over de stad Brugge
huurt  de  vzw  al  meer  dan  vijftig
woningen. Die verhuren ze dan ver
der aan erkende vluchtelingen.

Vzw staat garant
‘Wanneer  eigenaars  een  vluchte

ling als kandidaathuurder voor zich
krijgen,  hebben  ze  altijd  dezelfde
bezwaren’, zegt Luc Sap van de vzw.
‘Ze willen zeker zijn dat ze hun huur
geld krijgen en dat hun woning niet

De vzw Huizen van Vrede huurt in 
Brugge meer dan vijftig woningen. Ze
verhuren die door aan vluchtelingen. 
‘Wij garanderen de zorg voor het huis
en de huur. In ruil kiezen wij wie er 
mag wonen.’

ONTVLUCHT 2015 > 2019 



DE STANDAARD
DONDERDAG 17 OKTOBER 2019  11  

kunnen betalen of omdat ze nog
openstaande schulden hebben.’ 

Toch wil Victor niet de leveran
ciers of uitgeverijen met de vinger
wijzen, al brengen die laatste vol
gens  haar  onnodig  veel  invul
boeken uit die na één schooljaar
rijp  zijn  voor  de  vuilnisbak.  ‘De
scholen moeten ervoor zorgen dat
alle  kinderen  het  materiaal  heb
ben om de eindtermen te halen.’

Het  katholieke  onderwijs
spreekt van een gedeelde verant
woordelijkheid  en  ook  minister
van Onderwijs Ben Weyts wil met
álle betrokkenen aan tafel. In het
regeerakkoord  is  sprake  van  een
ethische code: ‘Ieder kind dat zon
der  boeken  op  school  zit,  is  een
probleem’, zegt Weyts. (jvde)

vooral scholen mee die we al een
jaar  ondersteunden  om  bewust
met kosten en boeken om te gaan’,
zegt Victor. ‘Wellicht is dit dus het
topje van de ijsberg.’

Bijna  alle  deelnemende  scho
len werkten met een externe boe
kenleverancier. De ouders bestel
len dan rechtstreeks bij een distri
buteur  die  de  boeken  bij  de  uit
geverij  koopt.  Soms  treedt  de
school  op  als  tussenpersoon  en
volgt die de facturen op. ‘Eén leve
rancier  werkt  op  die  manier  en
daar  hadden  alle  kinderen  een
boek’,  zegt  Victor.  ‘Bij  de  andere
liep  het  aantal  kinderen  zonder
boeken op tot 2,5 procent. Ouders
bestellen online, maar krijgen het
pakket niet omdat ze niet op tijd

bij Welzijnszorg. 
Voor het eerst heeft die vzw een

telling georganiseerd van het aan
tal  kinderen  dat  na  twee  weken
school  zonder  boeken  in  de  klas
zat.  In  totaal  zijn  18.969  leerlin
gen  in  de  middelbare  school
geteld. Bijna twee procent of 338
van  hen  hadden  niet  de  boeken
die  ze  nodig  hadden.  Geëxtra
poleerd  naar  alle  middelbare
scholieren komt dat neer op zo’n
7.600 kinderen. 

Het  gaat  niet  om  een  weten
schappelijke  studie  en  mogelijk
zitten er enkele leerlingen tussen
die  hun  boeken  vergeten  waren,
maar  STOS  heeft  dat  zoveel  als
mogelijk proberen uit  te  sluiten.
‘Anderzijds  deden  aan  de  telling

Minister van Onderwijs Ben Weyts (NVA) wil praten met uitgevers, scholen en distributeurs

Twee procent kinderen kan schoolboeken niet betalen

BRUSSEL I  ‘Soms maakt de leer
kracht kopieën voor de kinderen
zonder boek, maar ook die moeten
betaald  worden.  Soms  zitten  ze
met lege handen in de klas, soms
moeten ze naar de strafstudie om
dat ze niet in orde zijn. Dat zijn de
ergste gevallen, maar het gebeurt.’
Dat  zegt  Colette  Victor,  project
coördinator van Samen tegen On
betaalde  Schoolfacturen  (STOS)

In het secundair onderwijs
begonnen naar schatting 
zo’n 7.600 leerlingen aan 
het schooljaar zonder de 
nodige boeken. Hun ouders
kunnen die niet betalen. 

‘Het blijft de taak van 
scholen om ervoor 
te zorgen dat alle 
kinderen het materiaal 
hebben om de 
eindtermen te halen’
COLETTE VICTOR 
Projectcoördinator Samen tegen 
Onbetaalde Schoolfacturen 

Haben wir es geschafft? Vier jaar na de grootste 
vluchtelingenstroom sinds de Tweede 
Wereldoorlog stellen we de vraag. Ook in België 
hebben duizenden Syriërs, Irakezen en Afghanen
een veilige haven gevonden, ver weg van het 

oorlogsgeweld. Wat is er van hen geworden? 
Hebben ze een job? Zijn ze geïntegreerd? Of willen
ze terug? Correspondent Yves Delepeleire zoekt de
antwoorden en de verhalen die in de statistieken 
nog onzichtbaar zijn. YVES DELEPELEIRE

mensen  heeft  vijf  ‘omarmers’  (zie
hiernaast).  ‘Andere  mensen  integre
ren zo snel, dat je ze niet hoeft te be
geleiden’, zegt Vangaever.

Ook de familie Ahmad had weinig
moeite met taal en integratie. Motaz
haalt niveau 6 voor Nederlands voor
anderstaligen,  zijn  vrouw  Dima
niveau 9. Ze wil nu ook Frans leren.

Hun  sociale  tewerkstelling  in  de
kringwinkel  in  Ruddervoorde  en
SintKruis (Brugge) loopt binnenkort

af.  Dima  is  van  plan  een  opleiding
administratief  bediende  te  volgen.
Met  zijn  verleden  van  logistiek
manager ziet Motaz een job in de ha
ven van Zeebrugge wel zitten.

Zolang hun zoontje naar de school
vlakbij  gaat,  willen  ze  hier  graag
blijven wonen, zeggen ze. ‘De locatie
is  perfect.  Onze  toekomst  is  veilig
hier’,  zegt  Dima.  ‘We  hebben  ook
geen problemen met de eigenaar en
de buren. Wij wonen hier graag. En

Motaz, Dima en 
hun zoontje Alain 
wonen  in een 
historisch huis  in 
het centrum van 
Brugge. 
©  Brecht  Van  Maele

BRUGGE  I   In een van de wo
ningen die de vzw Huizen 
van Vrede zelf huurt, woont 
een Afghaanse familie met 
acht kinderen. De man kwam 
jaren geleden alleen naar 
België, vond werk  in een res
taurant  in Zeebrugge en een 
appartement met één slaap
kamer. Dankzij een lening 
van de vzw kon hij vorig 
jaar zijn vrouw en kinderen 
laten overkomen. Via een 
kloostergemeenschap vond 
de vzw een oud, wat uitge
leefd huis met vijf slaapka
mers. Daar wordt de familie 
door vijf  ‘omarmers’ bege
leid, onder wie een peda
goog.
‘Zij bezoeken het gezin regel
matig en helpen waar nodig’, 
zegt René Tytgat van Huizen 
van Vrede.  ‘Na de vlucht van 
de vader heeft het gezin een 
moeilijke tijd doorgemaakt. 
Met de kinderen gaat het nu 
goed. Zij pikken het Neder
lands snel op, zeker de  jong
ste. De oudste  is 13  jaar en 
heeft het moeilijker. Hij heeft 
de voorbije  jaren te veel op 
zijn schouders moeten 
nemen. De vrouw is analfa
bete, maar ze  is verstandig. 
Ze zal nu met Nederlandse 
les beginnen.’  (yd)

Vijf ‘omarmers’ 
voor Afghaanse 
familie van tien

als  we  hulp  nodig  hebben,  kunnen
we  die  altijd  vragen.  Toen  onze
kachel  kapot  was,  is  iemand  van
Huizen van Vrede die komen repare
ren.  Zo  kunnen  wij  ook  een  beetje
geld sparen.’

Ze zijn er de vzw dankbaar voor.
‘Ik spreek twee à drie talen. Als ze mij
nodig hebben om te tolken, help ik
graag’, zegt Dima.

‘Huizen van Vrede mag ons álles
vragen’, zegt Motaz.


