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Na de vluchtelingencrisis
van 2015 ontstonden overal 
in Vlaanderen burger
initiatieven om vluchtelingen 
te helpen bij het zoeken naar 
een huurwoning, om te pro
beren eigenaars te overtuigen 
én om zelf woningen voor de
ze doelgroep te huren. De 
vzw Huizen van Vrede in 
Brugge bestaat zo’n drie jaar. 
De Standaard liep enkele we
ken met deze vrijwilligers 
mee. Dit is de laatste van drie 
afleveringen.

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 
FOTO’S BRECHT VAN MAELE
BRUGGE  I  In een oude boerderij

in Brugge, aan de achterzijde van
een  school  voor  verpleegkunde,
huist het Mussennest. Het maga
zijn van de vzw Huizen van Vrede
staat vol met huisraad en meube
len.  Vluchtelingen  die  een  huur
woning hebben gevonden, kunnen
er elke woensdagvoormiddag spul
len afhalen: van lakens, potten en
pannen tot een kast of een bed.

Al Jarad Loai (36) uit Syrië en
zijn  vrouw  zijn  de  eerste  bezoe
kers van de dag. Eind 2015 kreeg
Al  Jarad  in  ons  land  asiel.  Twee
jaar geleden kon zijn vrouw over
komen. Ze woonden een tijdje in
Turnhout.  Sinds  een  achttal
maanden wonen ze op een appar
tement in Knesselare. Ze hebben
een kindje van een jaar oud. 

Vrijwilligers  Mia  Boute  en
Magda Versluys leiden het koppel
rond en tonen de vrouw de baby
kleertjes. ‘Neem maar mee wat je
nodig  hebt.  Zorg  maar  dat  jouw
baby het warm heeft, we hebben
dekens genoeg’, zeggen ze.

De vrouw laat haar oog vallen
op kussens, kleertjes en een wip
per voor de baby, maar die laat ze
uiteindelijk staan. Intussen verza
melt  de  man  een  opbergkastje
voor schoenen, een vuilnisbak en
nog wat andere kleine huisraad.

Veel geleerd 
Voor ze de spullen mogen kie

zen,  noteren  Boute  en  Versluys
hun naam in een schriftje en con
troleren ze of ze in de buurt van
Brugge wonen en of ze wel dege
lijk erkend vluchteling zijn. ‘Voor
mensen in armoede bestaan er an
dere organisaties’, zeggen ze. 

OCMW verwijzen de mensen vaak
door’, zegt René Tytgat.

‘In  het  begin  hielpen  we  de
mensen  alleen  met  het  zoeken
naar een woning (DS 16 oktober).
Maar wat ben je met een huis zon
der meubelen? Na het betalen van
de  huurwaarborg  schiet  er  voor
vluchtelingen niet veel meer over
om huisraad te kopen. Zij zouden
naar  een  kringwinkel  kunnen
gaan, maar voor een bed betaal je
daar  algauw  ook  120  euro’,  zegt
Tytgat. ‘Dat geld kunnen ze beter
gebruiken voor het kopen van een
koelkast of een wasmachine.’

Veel giften komen van oudere
mensen die naar het rusthuis ver
huizen,  en  die  hun  volledige  in
boedel aan de vzw schenken. Tyt
gat:  ‘Veel  van  onze  huisraad  en

meubelen is daardoor nogal klas
siek.  Jonge  mensen  zouden  dat
niet meer willen. Maar veel vluch
telingen zijn er blij mee.’

Kruisbeeld en 
paternoster
Hij  troont  de  Irakezen  Amir

Hussein (29) en Farhad (25) mee
naar een droog lokaal waarin kas
ten,  tafels  en  stoelen  staan.  De
twee  vrienden  zijn  nog  niet  zo
lang als vluchteling erkend en wo
nen nog in het lokaal opvanginiti
atief  van  Brugge.  Amir  Hussein
verhuist in oktober naar Torhout,
Farhad heeft onlangs een klein ap
partement in Koksijde gevonden.

In het magazijn vinden ze niet
meteen hun gading. Ze zijn bang
dat de meeste kasten en tafels te

‘Wat ben je 
met een huis 
als je geen 
meubelen hebt?’

Het Mussennest heeft ook oude naaimachines en kruisbeelden te geef.

Daarna geven ze het koppel een
lidkaart die goed is voor zes beur
ten.  ‘Anders  zouden  sommige
mensen  graaien,  hamsteren  of
spullen  inslaan  om  te  verkopen.
In de drie  jaar dat ons magazijn
bestaat, hebben wij veel geleerd.
Zo hebben we een periode gehad
waarin  veel  vluchtelingen  uit
Oostende kwamen. Daar verkoch
ten ze de spullen op straat, signa
leerde het OCMW ons. Sindsdien
verwijzen we hen door naar Jakoe
Boe in Oostende zelf.’

Het  hoort  er  bij,  zeggen  ze.
‘Sommige  mensen  doen  alsof  ze
hun lidkaart kwijt zijn. Die begin
nen wij  al  een beetje  te  kennen.
Als  iemand  vijf  koffiezetappara
ten meeneemt, weet je ook dat het
is  om  te  verkopen.  We  proberen
dat in de gaten te houden, zodat er
genoeg is voor iedereen. Maar hoe
zou u zelf zijn als u niets hebt?’

Kringwinkel te duur
Het Mussennest ligt goed ver

scholen, maar vluchtelingen vin
den er hun weg vlot naartoe. Elke
week komen er vijf tot tien men
sen langs. ‘Wij maken geen recla
me,  maar  onze  vrijwilligers  die
wooncafé  houden  of  de  maat
schappelijk  werkers  van  het

Drie jaar geleden begon de vzw Huizen van Vrede
ook haar eigen kringwinkel. Alleen erkende vluch
telingen kunnen er met een lidkaart zesmaal 
huisraad en meubelen kiezen. ‘In een kringwinkel
betaal je al snel 120 euro voor een bed.’

‘Als iemand vijf 
koffiezetapparaten 
meeneemt, weet je 
dat het is om te 
verkopen. Maar hoe 
zou u zelf zijn als u 
niets hebt?’

Vrijwilligers Mia Boute en Magda Versluys geven uitleg. 

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

ONTVLUCHT 
2015 > 2019 
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De burgemeesters wachten nog
op de definitief afgeklopte bedra
gen,  maar  hun  plannen  met  het
vrijgekomen budget wijken nu al
stevig  van  elkaar  af.  Zo  krijgt
Geraardsbergen geld uit drie ver
schillende  Vlaamse  potten.  De
stad wil het geld vooral spenderen
aan  kinderarmoede  en  huis
vesting.  Rond  het  vrijwaren  van
open  ruimte,  waarvoor  de
gemeente in 2025 zo’n 1,2 miljoen
euro  krijgt,  plant  Open  VLD
burgemeester  Guido  De  Padt
vooral ‘meer communicatie’.

‘Vroeger moest je een pak ver
antwoording afleggen als  je  sub
sidies  kreeg  van  Vlaanderen,

maar gelukkig hebben ze daar een
einde  aan  gemaakt.  We  zijn  vol
wassen genoeg om daar zelf mee
aan de slag te gaan’, benadrukt De
Padt.  Geraardsbergen  plande
vorige  legislatuur  ook  stevige
investeringen  in  een  nieuwe
sporthal  en  een  kenniscentrum.
‘Dat woog op onze financiën. Het
extra budget neemt die spanning
toch wat weg.’

In  Oudenaarde  heeft  bur
gemeester Marnic De Meulemees
ter  (Open  VLD)  grote  plannen
rond  ‘kernversterkende’  maat
regelen om de open ruimte te vrij
waren. ‘We gaan onder meer oude
fabriekspanden  in  het  centrum
afbreken  voor  woonprojecten  en
creatieve bedrijven.’

‘Nog meer gebricoleer’
In het  regeerakkoord geeft de

Vlaamse regering zelf aan dat de
extra  middelen  ook  dienen  om
‘een  turbo  te  zetten  op  het  eco
nomische  groeipotentieel  van
Vlaanderen’:  meer  ruimte  voor
lokale investeringen dus.

Maar wat is dan het nut van de
versplinterde  subsidies?,  werpt
Hans  Bonte,  SP.Aburgemeester
van  Vilvoorde,  op.  ‘De  Vlaamse
regering  is  meer  aan  het  brico
leren  en  bepaalde  steden  en
gemeenten  aan  het  tevreden
stellen dan te zorgen voor trans
parante  financiering.  Ook  het
Grondwettelijk  Hof  heeft  er  eer
der al op gewezen dat er nood is
aan  een  deftig  financierings
systeem.  Meer  koterij  is  niet  de
oplossing’, zegt Bonte.

Ook  burgemeester  De  Padt
merkt op dat de Vlaamse regering
koos  voor  aparte  subsidies  in
plaats van de gevoelige discussie
over  de  verdeling  van  het
Gemeentefonds  aan  te  snijden.
‘Die  doos  van  Pandora  heeft  de
regering niet willen openen, dus
die  ongelijkheid  blijft  bestaan.
Dat wringt wel. Maar het neemt
niet weg dat we dankbaar zijn met
wat we nu hebben gekregen.’

‘Het Grondwettelijk 
Hof wees er al op 
dat er nood is aan 
een deftig finan
cieringssysteem’ 
HANS BONTE
Burgemeester Vilvoorde (SP.A)

groot  zijn  voor  hun  studio.  Tot
Tytgat hen enkele foto’s toont van
de inboedel van een oud huis dat
nog  moet  worden  leeggemaakt.
Amir Hussein kiest het salon, Far
had het tweepersoonsbed. Tytgat
regelt  het  transport  en  spreekt
een datum af om alles te verhui
zen.  ‘Het  transport kost 25 euro.
Dat  kunnen  jullie  delen.  Jullie
moeten wel komen helpen.’

Farhad  vraagt  of  ze  ook  een
computer  en  een  mixer  hebben.
Mia  Boute  moet  hem  teleurstel
len.  ‘Computers  hebben  we  niet.
Huishoudtoestellen wel, maar al
les  hangt  af  van  wat  de  mensen
ons geven.’ Dan valt het oog van
Amir  Hussein  op  een  kruisbeeld
en paternoster. Hij kan niet zon
der. ‘Ik ben christen’, zegt hij.

De meest  in het oog sprin
gende maatregel  is de over
name van een deel van de 
pensioenlast van de ge
meenten. Daar profiteren 
vooral centrumsteden als 
Antwerpen, Gent en Brugge 
van. Daarnaast geeft de 
Vlaamse regering ook subsi
dies voor het  ‘vrijwaren van 
open ruimte’  (voor  ieder
een behalve de 13 centrum
steden), het  ‘aanpakken van 
de grootstedelijke proble
matieken’  (Vilvoorde, Dil
beek, Ninove, Halle) en voor 
de gemeenten met een 
‘centrumfunctie mobiliteit’ 
(Geraardsbergen, Zottegem, 
Denderleeuw).  (san)

De vier financiële
cadeaus van 
Vlaanderen

V A N   O N Z E   R E D A C T E U R  

SIMON ANDRIES
B R U S S E L   I   Alle  steden  en

gemeenten passeren straks langs
de  kassa  bij  de  nieuwe  Vlaamse
regering, de een al wat meer dan
de  ander  (zie  kaartje).  De  rege
ringJambon  deed  een  aantal
financiële  gestes  die  de  lokale
besturen  wat  meer  ademruimte
moeten  geven.  Die  zijn  in  totaal
goed  voor  418  miljoen  euro  op
kruissnelheid  in  2025,  blijkt  uit
recente cijfers van het Agentschap
Binnenlands Bestuur.

Aan de precieze verdeling van
de subsidies ging opnieuw stevig
politiek getouwtrek vooraf. Onder
meer  het  Zottegem  van  kersvers
minister  Matthias  Diependaele
(NVA)  bleek  wel  heel  goed
bedeeld  met  extra  subsidies  (DS
10  oktober).  Streekgenoot  Liede
kerke klaagde gisteren dat ze met
exact  dezelfde  uitdagingen  kam
pen,  maar  buiten  de  prijzen
vielen.

Protestbrief
De  gemeente  stuurt  binnen

kort  een  protestbrief  naar  de
Vlaamse overheid met de dringen
de vraag om meer uitleg over de
criteria die de regering toepaste.
Niet dat die er uiteindelijk veel toe
doen, want ondanks de opdeling
in verschillende categorieën blijkt
nu  dat  de  steden  en  gemeenten
volledig  naar  eigen  goeddunken
het bedrag kunnen besteden. ‘Het
gaat  om  werkingssubsidies  die
vooral  als  stimulans  moeten
dienen. De lokale besturen behou
den inderdaad een grote mate van
autonomie’, klinkt het bij Vlaams
minister  van  Binnenlands
Bestuur Bart Somers (Open VLD).

Werkingssubsidies dienen vooral als stimulans

Gemeenten krijgen vrij 
spel met Vlaams geld 
De Vlaamse regering legt 
geen enkele verplichting op 
bij de nieuwe subsidies aan 
de gemeenten. ‘Ze dienen 
vooral als stimulans.’

Hoeveel krijgt uw gemeente van de regering-Jambon?

Bedrag per persoon per gemeente

Wie krijgt het meest? Wie krijgt het minst?
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65
Oostende

159 euro
Brugge

199 euro
Antwerpen

159
Brugge

156
Turnhout

132
Veurne

111
Oudenaarde

8 euro
Bredene

7
Kraainem

6
Lint

6
Kuurne

3
Wezembeek

23
Sint-Niklaas

145
Genk

78
Hasselt

92
Mechelen

18
Leuven

199
Antwerpen

45,4 euro
gemiddeld

156
Turnhout

84
Gent

84
Aalst

55
Roeselare

57
Kortrijk

Kassem Alhussein is de laatste
klant van de dag. De Syriër woon
de tien maanden in het lokaal op
vanginitiatief, net voor de zomer
kreeg  hij  asiel.  ‘Sinds  enkele  da
gen heb ik een klein rijhuis gevon
den. Ik hoop dat ik mijn vrouw en
kind snel kan laten overkomen. Ze
zitten nog in Turkije’, zegt hij.

Volgende week mag hij de meu
belen ophalen die hij zonet heeft
uitgekozen. Nu zijn nieuwe leven
echt kan starten, is een zware last
van zijn schouders gevallen, zegt
hij. Zelfs de  regen wast de glim
lach niet van zijn gezicht.

Deze  reportage  is  gemaakt  op 
11  september.  De  twee  Irakezen
wilden  niet  met  hun  volledige 
naam  in  de  krant.


