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Samenvatting 
 

 

1. Financiële resultaten 2019 
 
2019 eindigt met een boekhoudkundig overschot van € 1.114, na een verlies van € 3.722 over 
2018. We betaalden stipt elke maand iets minder dan € 30.000 huurgelden aan de eigenaars 
terwijl we in de periode tussen onze betaling en een tiental dagen nadien nagenoeg hetzelfde 
bedrag terugontvingen vanwege onze onderhuurders. 
De achterstallige ontvangsten bleven beheersbaar met ongeveer € 7.500 achterstand of een 2 % 
op de totale jaarlijkse huur. 
De vereniging bereikt dit financieel resultaat na het aanleggen van reserveringen voor mogelijke 
huurderving bij leegstand of wanbetaling. 
De belangrijkste vermogensbeweging was ongetwijfeld de overdracht van de vzw HP Recht op 
Wonen naar onze vzw. Hierdoor werden, we met terugwerkende kracht per 1 januari 2019, 
eigenaar van een schoolgebouw in Zwankendamme. Dit complex is, weliswaar aan zeer 
schappelijke sociale prijzen, volledig verhuurd aan personen of diensten die sterk aanleunen bij 
ons doelpubliek. Wij hadden daar trouwens al 2 appartementen in huur voor de huisvesting van 
erkende vluchtelingen. 
Mede door deze overname is de balans vrij gezond: een relatief goed onderhouden eigendom 
zonder leningslasten, alsook een financiële reserve waardoor we de eigenaars kunnen verzekeren 
van een gegarandeerde betaling van hun huurgelden. 
  

De vzw blaakt van gezondheid, zowel wat betreft het werkings- als het menselijk 

kapitaal. Hoewel we ons eerder afvroegen of onze draagkracht het elan van het verwerven 
van woningen wel zou kunnen blijven volgen, is het contingent woningen ook in 2019 verder 
uitgebreid. Gelukkig beweegt er terzelfdertijd ook veel op het vlak van de vrijwilligerswerking.  
 
We denken op termijn ook verder aan andere wegen om “een dak boven je hoofd” te 
verschaffen (meer directe verhuur, glij(ver)huur, inbreng van externen waar renovatie nodig 
is, …)  
 
De uitdagingen blijven onveranderd groot. Discriminatie op de huurmarkt is in 4 jaar tijd niet 
veranderd, maar ook niet aangepakt. Onze samenwerking met het OCMW is te belangrijk om 
ze niet verder te verbreden en verdiepen. 
 
Het verdere succes van de vzw zal afhangen van de inzet van nog meer gemotiveerde 
vrijwilligers: zij blijven het verschil maken.  
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2. Panden door de vzw ingehuurd. Tabellen en cijfers 2019 
 
Op 31 dec 2019 is het aantal gehuurde panden 56, waarbij we 57 (+3 uit overname van Recht op 
Wonen) onderverhuringen tellen. Het totaal aantal nieuwkomers op 31 dec 2019 in onze panden 
bedraagt 2 bewoners 233 (+ 7 bewoners - niet-vluchtelingen - uit de overname het pand van Recht 
op Wonen).  
1 woning en 1 studio werden in 2019 gestopt. De woning omdat de 3 bewoners zijn verhuisd en er 
geen nieuwe huurder geïnteresseerd was in deze fraai gemeubelde woning. De studio lag in De 
Haan. Eigenlijk te ver af om goed te kunnen opvolgen.  
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In 2019 zijn 11 nieuwe wooneenheden (woningen of appartementen) ingehuurd door de vzw. In 10 reeds ingehuurde wooneenheden zijn 
nieuwe huurders ingetrokken. In totaal gaat het om 49 personen, met name 13 singles, één gezin van 7, 2 gezinnen van 6 personen, één gezin 
van 5, één van 4, twee van 3 en één van 2 personen.  
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 singels Totaal gezinnen x Samenstelling 
 

Totaal aantal  
personen 

gehuisvest, 
waarvan 
nieuwe 

personen 

                

2019 11 21 10 9 11 -2 12 7 4 0 0 1 13 1*7+2*6+1*5+1*4+2*3 +1*2 = 8 
fam 

49-12=37 

2018 23 28 5 20 23 -3 7 2 1 1 1 2 8 1*10+2*7+ 3*6+6*5 
+5*4+2*3+1*2 = 20 fam 

108-5=103 

2017 24 25 0 24 25 -1 2 0 2 0 0 0 7 2*6+5*5+2*4+7*3+2*2 = 18 fam 77-2=75 

2016 4 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1*7+1*6+1*2 = 3 fam 16 

Tot: 62 78 15 57 63 -6 21 9 7 1 1 3 29 49 fam 250-19=233 
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De huurprijzen zijn “marktconform”: voor singles wordt de maximale huurprijs die intussen door het OCMW wordt gesteld op € 525 (huur met syndic 
kosten inbegrepen) in geen enkel geval overschreden, als je de verrekening van de plaatsbeschrijving en de brandverzekering in mindering brengt. Notoir 

lage huurprijzen zijn deze voor de appartementen in ZWD en de studio’s in WA4. 
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Tot nu ligt de huurprijs voor gezinnen meestal lager dan €700, behoudens 2 uitzonderingen. 
Hoge huurprijzen zijn voor onze doelgroep alleen te verantwoorden als, met quasi-
zekerheid, een huursubsidie volgt. 

 

Bij het “woning zoeken” is ons doel steeds te streven naar een directe huur tussen eigenaar 

en erkend vluchteling. Alleen als het niet anders kan, wordt de vzw als troefkaart1 
uitgespeeld. Parallel met het inhuren van nieuwe panden door de vzw worden dus veel 
panden ingehuurd zonder directe tussenkomst van de vzw (gele markering in de tabel 
hieronder 2019): 

 

Aangezien we daarbij wel de filosofie van de vzw volgen (huurbetalingszekerheid en 
“brugfunctie”, aanspreekpunt voor de verhuurder en ondersteuning van de huurder) doen 
we soms voor deze families ook beroep op omarmers of op onze klusdienst  
 

 
1 Zie de voordelen voor eigenaars/verhuurders in het document, 2020-03-14  Presentatieblad voor Eigenaars bij Inhuring 

Versie 5, https://www.dropbox.com/s/6y1nr3887rgqsjm/2020-03-

14%20%20Presentatieblad%20voor%20Eigenaars%20bij%20Inhuring%20Versie%205.docx?dl=0  

about:blank
about:blank
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3. Leningen voor Gezinshereniging in 2019 
 
Het aantal leningen in hoofdzaak voor gezinsherenigingen is altijd al beperkt geweest.  
In 2019 zijn er vijf renteloze kredieten verstrekt, voor een totaalbedrag van  €4652,71.  
In 2017 was er één lening, in 2018 waren er drie.  

 

4. Samenwerking met derden 
 

4.1. OCMW Brugge, Rode Kruis, CAW 
 

Het OCMW Brugge is per definitie de geprefereerde partner: het Vluchtelingen-beheer valt 
lokaal in Brugge onder het OCMW en het Rode Kruis, vandaar. Onze relatie met het OCMW 
is goed, maar kan nog beter.  
 
De samenwerking met het CAW loopt goed, maar is van veel kleinere omvang en eerder 
occasioneel (case per case gezinsherenigingsdossiers, crisis- en nachtopvang, …)  
 
Verder zijn er de “woning” vragen van diverse organisaties die NBMV’s (niet-begeleide 
minderjarige vluchtelingen) opvangen en die eventueel ook instaan voor hun 
gezinshereniging (ESTAS, vzw de Patio, De Kerseboom, Brugge Binnenstad, …) Door de 
betrokkenheid van meerdere begeleiders in deze gevallen - vaak is ook nog de voogd 
betrokken - is het niet steeds evident voor ons wie hier beslissingsbevoegdheid heeft.  
 

4.2. WoonAteliers, een Pilootproject 2019 
 

Het WoonAtelier2 is een initiatief van de Stad Brugge dat getrokken wordt door het OCMW. 
Een Woonatelier is een WoonCafé in meerdimensionale ruimte: niet alleen het zoeken naar 
een woning wordt bekeken, maar ook de rechten en plichten als huurder, het 
woningonderhoud, het spaarzaam omgaan met energieën en water, het houden van een 
evenwichtige budgettering: 

 
2 https://www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be/nieuws/welkom-thuis-woonateliers-brugge-helpen-
kwetsbare-personen-bij-zoektocht-naar-woonst/ 
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In 2019 zijn de woonateliers in het totaal 6 keer georganiseerd: 3 keer voor anderstaligen 
(Erkende Vluchtelingen) en 3 keer voor Nederlandstaligen uit Crisis- en Nachtopvang en uit 
Woonbegeleiding. 
 
Zowel de mensen die een workshop gaven, de maatschappelijk werkers die aanwezig waren 
als ook de aanwezige deelnemers vonden de workshops zinvol. Het voorstel  is om het idee 
van de woonateliers te behouden in 2020, maar om het anders aan te pakken namelijk via 
een systeem van modules. Drie keer per jaar voor Nederlandstaligen en drie keer per jaar 
voor anderstaligen.  
 
Het is een sterk initiatief dat zeker ons als Huizen van Vrede vzw moet aanspreken, reden 
waarom wij trouwens de Module Woning Zoeken geven. Onderhoud van een woning, 
omgaan met energie, rechten en plichten als huurder, … Dat is allemaal redelijk cruciaal om 
een goed dak boven het hoofd te houden.  
 

4.3. Het Pandschap 
 
Eind 2019 werden we bij het zoeken van woningen voor grote gezinnen geconfronteerd met 
enkele woningen die de potentie hebben deze grote gezinnen op te vangen, op voorwaarde 
dat de woning eerst wordt gerenoveerd.  
 
De vraag stelt zich of wij ons op dit “investeringspad” kunnen en willen begeven. 
2020 zal uitwijzen hoe ver we ons in deze richting kunnen begeven. Renovatie kost geld: het 
valt af te wachten of we de gerenoveerde woningen aan een prijs kunnen verhuren die 
haalbaar blijft voor erkende vluchtelingen. Onze insteek is een huurprijs van ca. € 850.  

Voor het Pandschap – nog niet actief in Brugge – is dit bekende materie34:  
 

 
3 Zie https://www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be/nieuws/welkom-thuis-woonateliers-brugge-helpen-
kwetsbare-personen-bij-zoektocht-naar-woonst/  
4 Ontleend aan de website, https://pandschap.weebly.com/#  

about:blank
about:blank
about:blank
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4.4. Integraal vzw  
 
We delen ons doelpubliek, en vooral de kinderen ervan, met onder meer Integraal vzw, die 
zich inzet voor concrete solidariteit en samenwerking met kansarme kinderen, jongeren en 
volwassenen. Vanuit deze gemeenschappelijke doelstelling stelt Integraal vzw fondsen ter 
beschikking aan Huizen van Vrede vzw, met de specifieke bedoeling om hiermee renteloze 
leningen te verschaffen voor (een deel van) de vrij hoge kosten bij gezinsherenigingen. In 
2019 werd hierover een akkoord gesloten, en werden de eerste fondsen uitgeleend. 
 

4.5. Andere  
 
In 2019 werden voor de eerste keer 2 appartementen ingehuurd met een “contract ter 
bede”. Dergelijke contracten maken tijdelijke huisvesting mogelijk, weliswaar met de 
belangrijke beperking dat de eigenaar op elk moment kan opzeggen met een zéér korte 
opzeggingstermijn. Het gaat hier uitdrukkelijk om voorlopige overeenkomsten, meestal in 
afwachting van grondige verbouwing of zelfs afbraak van het gebouw. Er is met andere 
woorden geen enkele zekerheid voor de betrokken bewoner.  
Beide appartementen liggen in hetzelfde gebouw en bieden aldus tijdelijke opvang 
(gedurende “minstens 6 maand voor 2 gezinnen”?): één gezin van 6 personen dat net 
herenigd is, en een tweede gezin van 3 dat op die manier - weliswaar ook tijdelijk - uit een 
noodsituatie is gehaald.  
Deze formule komt tegemoet aan een noodsituatie waarin nagenoeg allen die 
gezinshereniging vragen verzeild geraken: ze wonen op een studentenkot, een studio of 1 
slaapkamer appartement en moeten daar noodgedwongen hun familie tijdelijk in 
onderbrengen. Geen reglementaire situatie, die voor gevolg heeft dat de regularisatie van de 
familie aansleept (geen wettig domicilie, geen ID-kaart, geen CM-inschrijving, geen 
verhoogde terugbetalingen, …)  
Het nadeel zou wel eens kunnen zijn dat deze bewoners een vals gevoel van veiligheid 
krijgen, zich te weinig bewust zijn van het tijdelijke karakter van de bewoning en stoppen 
met het proactief zoeken naar een vaste stek. 
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5. Nieuw binnen Huizen van Vrede vzw 
 

5.1. Vrijwilligerswerking, VrijwilligersCafé, Coördinator Vrijwilligerswerking 
 

In het document van dec 2018, “HvV 3.0 Voorstel Doelen & Werken met Vrijwilligers” 
hadden we een aantal pijnpunten genoemd en een voorstel geformuleerd. De voornaamste 
elementen daarin waren: een (wekelijkse) bijeenkomst met het doel ervaringen uit te 
wisselen, opleiding te voorzien, vragen in groep te behandelen, feedback in te zamelen en te 
gebruiken; een actieve campagne voeren voor het aantrekken en het vasthouden van 
vrijwilligers en het zoeken en aanstellen van een coördinator voor de vrijwilligerswerking.  
 
Op vele punten is hieraan gevolg gegeven. Het VrijwilligersCafé werd opgestart. Hierover 
wordt verderop uitvoerig verslag gedaan. Er is meer aan instroom van vrijwilligers bereikt 
dan de jaren vooraf, en vooral, het geheel wordt nu gestuurd en gecoördineerd door PB.  

 

5.2. Verantwoordelijke klussen 
 

Ook een verantwoordelijke klussen/karweien is eind december gevonden: DD.  
De inbreng van DD maakt nu al een enorm verschil.  
 
Een belangrijk aandachtspunt wordt de bezetting van de karweienploeg. Daarom hernemen 
we hier een fragment uit het document van dec 2018: “actief campagne voeren voor het 
aantrekken en de retentie van vrijwilliger-trekkers, OKRA, samenwerken met technische 
vakrichtingen of scholen…” 

 

5.3. Hersteldienst van computers geschonken aan de vzw 
 
In 2019 zijn door AZ-St Jan en de Rotary Club 10 oude compacte desktop-computers met 
Windows 10 geleverd. Mits enkele aanpassingen konden deze kant en klaar worden gemaakt 
voor de vluchtelingenfamilie aan marginale kost. Intussen zijn er ook 2 vrijwilligers gevonden 
om pc’s te herstellen.        
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5.4. FaceBook in 2019 
 
FaceBook (FB) is gestart  op 1 december 2016 en wordt sinds eind 2018 opgevolgd en 
gestuurd door PB. 
Info: Huizen van Vrede Brugge is een overlegplatform dat vraag en aanbod rond opvang en 
huisvesting van vluchtelingen in de Brugse omgeving op elkaar afstemt. 
 
Statistieken 01/01/2019 – 31/12/2019: De pagina telt momenteel 504 volgers een stijging 
met 94 in 1 jaar. 464 mensen vinden de pagina H.V.V. leuk. Gemiddeld bereik per dag is 69 
personen. Reacties dagelijks: 2 personen. Delen van het bericht: 2 per dag 
 
Conclusie: de betrokkenheid met de vzw via de FB-pagina stijgt nog iedere dag. De 
aangeboden vacatures via de pagina kennen tot nu toe weinig succes. De respons op de 
vraag om materiële noden, krijgt wel navolging met concrete resultaten. De gepubliceerde 
mededelingen vanwege de overheid federaal, gewestelijk of lokaal worden veel bekeken en 
gedeeld. Artikels uit de geschreven pers over onze missie en het sociaal beleid worden 
veelvuldig bekeken en krijgen vaak het predicaat ‘vind ik leuk’ mee. We zetten in 2020 nog 
meer in om onze vzw meer bekendheid te geven via updates en het opnemen van onze 
website link  https://www.huizenvanvredevzw.be  in onze info pagina FB. 
 

 

https://www.huizenvanvredevzw.be/
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5.5. Stichting “Vrienden van Huizen van Vrede vzw”  
 
Onze vzw ontvangt zowel rechtstreekse giften, op de eigen bankrekening, als 
onrechtstreekse (fiscaal aftrekbare) giften via het Streekfonds (partner van het Koning 
Boudewijnfonds). Gezien de omvang van onze vereniging, werd eind vorig jaar gekozen voor 
de oprichting van een afzonderlijke stichting "Vrienden van Huizen van Vrede". Deze 
stichting zal in nauw overleg met het Streekfonds als met onszelf, voortaan beslissen over de 
aanwending van die betrokken gelden. 
 

5.6. Huizen van Vrede vzw in de Pers 
 
In oktober 2019 is de vzw geïnterviewd door YD van de krant De Standaard. Dit resulteerde 
in drie artikelen die weerklank vonden.  
Een direct gevolg hiervan was dat we een aantal aanbiedingen kregen van eigenaren. Er viel 
ook een verhoogde instroom te noteren van nieuwe vrijwilligers die de handen uit de 
mouwen wilden steken voor de vzw.  
 

5.7. Website online 
 

In mei 2019 werd met BD (“de man met ervaring”) en AY (erkend vluchteling uit één van 
onze appartementen en tevens ICT-student aan de Vives Hogeschool) de start gegeven voor 
het aanmaken van een website voor Huizen van Vrede vzw. Ons doel was van meet af aan 
een simpele website online te krijgen die we dan gaandeweg zouden verfijnen om: 
 

▪ algemene info te verstrekken (Wie, wat doen we, wat is onze missie, …) 
▪ de werking van WoonCafé, Mussennest en VrijwilligersCafé toelichten 
▪ info te broadcasten naar specifieke doelgroepen 

✓ erkende vluchtelingen 
✓ collega’s vrijwilligers binnen en buiten de vzw, alsook naar betrokken OCMW-

medewerkers 
✓ eigenaars/verhuurders 
✓ onze sponsors en donors 
✓ andere soortgelijke organisaties: back-links  

 

In februari 2020 ging de eerste versie de lucht in. Intussen is ook een werkgroep “WG 
website” gevormd die voor de verdere instandhouding instaat.  
Onze aandacht gaat vanaf nu in eerste instantie naar instandhouding en verdere verfijningen 
o.a. functionaliteit op smartphone, meer-talen-faciliteit. 
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Besluit: hoewel er uiteraard nog veel werk op de plank staat, hebben we intussen een 
instrument dat ons op de kaart zet en op een veel efficiëntere manier communicatie met 
onze doelgroepen mogelijk maakt: 
 

✓ Met de vluchtelingen die ons voortaan via de website kunnen vinden letterlijk (de 
routebeschrijvingen) en figuurlijk (wat doen we, intakeformulieren, templates van en 
voorbeelden met Woon-cv’s, cv, … 

 
✓ Met collega’s vrijwilligers die hier op een meer intuïtieve manier en directer hun weg 

kunnen vinden naar nuttige informatie en links.  
 

✓ Met betrokken maatschappelijk werkers die de weg zoeken naar het Mussennest, die 
plaats en openingsuren zoeken van het WoonCafé, of, die willen gebruik maken van 
intakeformulieren of Woon-cv-voorbeelden. 

 
✓ Met eigenaars/verhuurders en sponsores of donors die overwegen “iets te doen voor 

Huizen van Vrede vzw” maar die tot nu toe niet goed wisten waarvoor wij stonden. 
 

 

5.8. Overname van HP Recht op Wonen vzw 
 
In 1976 werd de vzw HP (Happy People) Recht op Wonen opgericht, met als doel het kopen 
van oude panden om ze te verbouwen tot leefbare woningen en deze te verhuren aan 
kwetsbare groepen in onze samenleving: financieel kansarmen, vreemdelingen, 
alleenstaanden, eenoudergezinnen met kinderen, ex-gevangenen, bejaarde echtparen, … 
 
In de loop van 2018 stelden de trekkende bestuurders van HP Recht op Wonen vast dat zij 
intern geen opvolgers vonden. Hun bestuursorgaan besliste toen om op zoek te gaan naar 
kandidaat-overnemers, met vergelijkbare doelstellingen. 
Na contacten met diverse andere vzw’s, beslisten zij uiteindelijk om hiertoe in zee te gaan 
met onze vzw.  
 
Op 27 maart 2019 werd de akte van “inbreng om niet” plechtig ondertekend bij de notaris. 
Hierdoor hield de vzw HP Recht op Wonen op te bestaan. Hun patrimonium, met alle 
rechten en verplichtingen, werd ingebracht in de vzw Huizen van Vrede, en dit met 
terugwerkende kracht naar 1 januari 2019. 
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Dit betekent dat wij hierdoor in het bezit kwamen van het schoolgebouw aan de 
Lisseweegse steenweg 73 in Zwankendamme (Lissewege), bestaande uit:  

✓ twee klaslokalen, gebruikt als kleuterschool 
✓ vijf appartementen, alle verhuurd (waarvan 2 aan Huizen van Vrede vzw) 
✓ een lokaal gebruikt door vzw Mensen van de weg 
✓ een lokaal gebruikt door kerkfabriek St Leo 
✓ een garage-bijgebouw 

 
De jaarrekening van onze eigen vzw, over het voorbije boekjaar, bevat dan ook alle 
activiteiten m.b.t. deze overname, te rekenen vanaf 1 januari 2019. 
Met het oog op de continuïteit van de werking, en het respecteren van de maatschappelijke 
doelstelling, werden bij de overname ook twee bestuurders van de voormalige vzw 
aangeduid als bestuurders in Huizen van Vrede vzw. 

 

6. Werking WoonCafé 2019  
 
Vluchtelingen in het LOI met woningnood zijn onze prioritaire doelgroep. Om hen beter te 
kunnen bedienen, werd beslist om vanaf dec. 2018 het WoonCafé terug in de Potterierei 
(een LOI opvang) te houden op dinsdag van 15u tot 16u (Bert en co) en van 18u tot 19u30 
(Frank) en op donderdag in PC Valkenburg van 18u tot 19u30. 
 
Om elkaar ook een betere inkijk te geven in de aanmeldingen in het WoonCafé (intakes) en 
de Woon-cv’s is vanaf 1 april 2019 ook gestart met een cloud toepassing (Google Drive, 

folder LOI), beheerd door JD, gebruikt door woonbuddy’s5 en “in principe” toegankelijk voor 
alle betrokken maatschappelijk werkers (…): 
 

 
5 Met woonbuddies bedoelen we alle vrijwilligers die actief meehelpen een woonst te zoeken. Dit is een harde 
kern van ca. een 6-tal mensen. Allen zijn vrijwilliger bij het OCMW maar slechts 2 zijn ook vrijwilliger bij de vzw.   
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Fig 1.  Werking WoonCafé en Werkverdeling tussen Maatschappelijk werkers en Woonbuddy’s 
 

De verandering van locatie op dinsdag en de nieuwe opstart was moeilijk, maar al snel was 
er een goed contact met de vluchtelingen uit het LOI. Doelstelling bereikt. Echter naar het 
jaareinde toe ontstond opnieuw het probleem dat er ten gevolge van het WoonCafé in de 
Potterierei te veel “vreemd en storend bezoek” was en dat er oneigenlijk gebruik werd 
gemaakt van de voorzieningen. Daarom werd in december 2019 beslist ook op dinsdag terug 
te keren naar PC Valkenburg.  
 
In 2019 werden in het logboek 448 bezoekers geregistreerd en werden 148 intake-
formulieren opgemaakt. Het aantal WoonCafé-bezoekers lijkt daarmee gedaald tegenover 
2018, maar in de Potterierei logde men pas de bezoekers vanaf aug 2019.  
 
In 2019 is de vraag naar Huisvesting op het WoonCafé gaandeweg van aard veranderd: er 
zijn meer vragen naar huisvesting van gezinnen, en vooral: die vragen blijven in de regel ook 
veel langer aanslepen. De samenstelling van de gezinnen van erkende vluchtelingen is 2 à 4 
maal groter dan deze van onze Vlaamse gezinnen. Bij wijze van voorbeeld: per 31 dec 2019 
zijn er 7 gezinnen van 7 of meer personen, 2 van 6 personen, 2 van 5 personen, 1 van 4 en 1 
van 2 personen. Sommige gezinnen zitten, willens nillens, “vast” in een te kleine woning (2), 
één gezin van 6 is tijdelijk gehuisvest, één ander gezin van 7 personen zit nu “gepakt” op een 
studentenkot, een ander gezin van 8 is straks hetzelfde lot beschoren. Van de 13 gezinnen 
zijn er 2 met een extra handicap, wat de zoektocht extra bemoeilijkt. Het is quasi onmogelijk 
om voor deze gezinnen een veilige, gezonde en betaalbare “Brugse” woonst te vinden in een 
redelijke tijdspanne! Dit vormt een zichzelf versterkend probleem: geen domicilie betekent 
dat het gezin “in no man’s land” vertoeft, geen goede uitgangspositie krijgt om een woning 
te gaan zoeken, niet in regel geraakt met “de papieren” en dus ook niet met mutualiteit, 
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groeipakket, school voor de kinderen, … Dit probleem is dus van een andere orde dan 
singles-erkende vluchtelingen aan een woning helpen. In 2019 is gebleken dat het voor 
singles, behoudens enkele uitzonderingen, meestal wel lukt binnen een redelijke termijn. 
We zien trouwens hier een soort “roulement” ontstaan. Dit alles betekent niet dat er geen 
woonnood is voor de pas erkende singles uit LOI en RK: volgens een “opgekuiste lijst” in LOI-
GDrive zijn er per 9 febr. 2020: 12 zoekenden, de oudst gelogde is van 3 sept. 2019, de 
jongste van 26 jan. 2020.  
 

We stellen ook vast dat singles en gezinnen na 2 à 3 jaar, ook al hebben ze werk, niet aan 
hun trekken komen op de private huurmarkt. Dit is des te pijnlijker wanneer men een vast 
contract kan voorleggen en bij zijn werkgever goed staat aangeschreven. Deze discriminatie 
is ergerlijk omdat men deze mensen uitsluit op basis van herkomst en zodoende groeikansen 
ontneemt. Het is ook frustrerend omdat je tijdens de WoonCafés de indruk krijgt dat niets 
ten goede beweegt als zelfs werk geen doorslag geeft: we zien keer op keer mensen 
terugkomen. 
 
De woonbuddy’s zijn er in eerste instantie voor de genoemde singles in het LOI. Gezinnen 
worden min of meer “per definitie” ‘doorgestuurd’ naar de vzw. De woonbuddy’s zijn een 
goed geoliede 6-koppige kern van huizenzoekers. Daar bovenop zijn er nog een aantal 
vrijwilligers (al of niet van de vzw) waar we beroep op kunnen doen (ook in Torhout en 
Roeselare, en indien nodig zelfs in Leuven). Voor het zoeken naar gezinswoningen was er tot 
december 2019 één vrijwilliger (vzw’er). Intussen zijn we binnen de vzw met z’n tweeën 
(met dank aan Ingeborg) en straks misschien met drie (Michiel?). In de praktijk vormen alle 
woonbuddy’s een team dat flexibel inspringt wanneer er gaten vallen zowel voor het zoeken 
van woningen voor singles als voor gezinnen. Dit werkt zeer goed. 
 

Het is bij de zoektocht voor gezinnen dat de vzw volop kan wegen.  
Dit kan op een aantal verschillende manieren: 
 

Wegen op het aanbod van woningen 
 

Vanuit het voorgaande zijn we “verplicht” alle woningen die binnen of buiten de vzw worden 
aangeboden te bekijken vanuit de invalshoek “gezinshuisvesting”. Aangezien het aanbod nu 
ook weer niet zo groot is, doen we dat ook met de woningen die iets buiten ons werkgebied 
vallen (zoals Beernem, misschien zelfs verder: Zedelgem…). Dat geldt tenminste als de 
zelfredzaamheid hoog genoeg en de omarmingsnood dus niet al te groot is, zoals bv. het 
geval was voor Beernem. Uiteraard mag de hoge nood ons niet verleiden woningen in 
portfolio te nemen met een te hoge huurprijs, of te hoge risico’s in te bouwen op niet-
conformiteit die niet te remediëren valt zonder excessieve kosten. Een goed zicht op waar 
wel of niet huursubsidie mogelijk blijft, is absoluut noodzakelijk voor huurprijzen boven 
€700. Dit laatste vergt een betere samenwerking met de maatschappelijk werkers van het 
OCMW.  
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Uit dit alles volgt ook dat we zeer sterke behoefte hebben aan betrouwbare expertise in 
zake woonkwaliteit, zodat we vooraf een goede inschatting kunnen maken van de risico’s 
voor ons en voor de eigenaar.  
 
In 2019 hebben we ook duidelijk gevoeld dat een goede pers een direct gevolg had op het 
aanbod van woningen. Lopende en geplande initiatieven om onze engagementen en onze 
vragen breed te verspreiden zijn dus belangrijk (website, Facebook, nieuwsbrief, 
getuigenissen, …) 

 

Wegen op de vraag naar woningen 
 

2019 heeft geleerd dat we niet al te naïef mogen zijn en iedere vraag, ook al komt die van 
een maatschappelijk werker uit het OCMW of andere organisatie, grondig moeten 
evalueren. Past de vraag bij de doelstelling van de vzw? Welke risico’s loopt de vzw? Het is 
mooi dat maatschappelijk werkers het onmogelijke uit de kast halen voor hun cliënten, maar 
dit mag niet ten koste gaan van onze werking.  

 

Wegen op de “middelen” - focus op de vrijwilligerswerking 
 

Een essentieel element om eigenaars te overtuigen – en dus het woningaanbod te vergroten 
- is de ondersteuning die wij bieden bij het huisvesten van de vluchtelingen. Tekenend is dat 
deze “frank” nu ook verder van de boom valt: ook “anderen” zoeken nu actiever dan 
voorheen naar “omarmers”.  
 
Vrijwilligers werven en houden was een werkpunt in 2019. En, er is in 2019 op dat vlak veel 
gebeurd. Iedere eerste dinsdag van de maand is er VrijwilligersCafé. Er zijn behoorlijk wat 
aanmeldingen van nieuwe vrijwilligers. Van de nieuwe aanmeldingen zijn er blijvers, maar 
ook nogal wat vrijwilligers die na de eerste contacten niets meer van zich laten horen. Naast 
het werven is het houden van vrijwilligers dus een werkpunt.  
 
De blijvende spagaat tussen vrijwilligers bij het OCMW en vrijwilligers bij de vzw is 
contraproductief. Uiteindelijk zijn we allemaal vrijwilligers die bijspringen voor een door het 
OCMW/LOI vooropgestelde doelgroep. Hoe beter de communicatie met het OCMW over de 
do’s-and-dont’s, en hoe duidelijker de afbakening van de taken van de maatschappelijk 
werker en vrijwilliger, hoe meer synergie er is en hoe productiever de samenwerking 
verloopt.  
 
Eind 2019 zijn we door het aanbod van woningen die buiten ons werkgebied vallen ook gaan 
nadenken over betere “aansluiting” met andere vrijwilligerswerkingen buiten Brugge. Een 
“goed aanbod” + “verzekerde lokale omarming” opent vele mogelijkheden. Een opdracht 
voor 2020 is dan ook het zoeken naar partners in die regio’s, waar we kunnen rekenen op 
een “lokale omarming”.  
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Wegen op de verantwoordelijkheid van de diverse overheden  
 

Verandering brachten we tot nu toe door: voor te gaan, hard te werken, en, in 2019, ons 
platform en onze werking ook uit te dragen op alle mogelijke manieren (mond-tot-mond 
reclame, pers, sociale media, …). Verandering dus bottom-up.  
 
Het lijkt erop dat de tijd nu rijp is om ons model (zowel de antwoorden die er reeds zijn 
alsook de vele vragen die blijven) ook bij de “top” aan te kaarten, zodat er eindelijk kan 
begonnen worden met enkele broodnodige veranderingen (wooncrisis, mensen in armoede, 
…) Ook een top-down benadering dus. Een tegenwerping van de top is dat onze doelgroep 
niet inclusief is, niet voor iedere Bruggeling dus die het moeilijk heeft. Dat is terecht, een 
kleine vzw als de onze moet niet te naïef zijn (zie hoger) en zelfs zeer selectief zijn in zijn 
doelgroep. Een oplossing voor dit probleem met tegengestelde belangen ligt niet voor de 
hand in deze tijden van schaarste aan vrijwilligers, maar een belangrijke aanzet tot oplossing 
ligt zonder twijfel in het faciliteren door onze overheden (OCMW, Stad Brugge, CAW, diverse 
diensten, …) van een sterk en goed geleid vrijwilligersnetwerk, dat alle initiatieven in de 
regio Brugge bundelt en aanspreekt op hun respectievelijke expertises.  
 
Het bovenstaande wordt geïllustreerd door onze actieve inbreng aan het Woonatelier-
proefproject 2019. Doelgroep was hier niet alleen de vluchtelingen met een woningvraag, 
maar ook de “eigen” mensen in crisis- en nachtopvang. Daar is zeer duidelijk gebleken dat de 
ondersteuning die wij “op maat” aan “onze” vluchtelingen leveren niet zomaar kan 
overgeplant worden naar mensen in nacht- of crisisopvang. Wij hebben niet genoeg inzicht 
in de professionele structuren die deze mensen begeleiden, en we beschikken ook niet over 
de nodige vrijwilligers om deze groep erbij te nemen.  
 
Ook de onverminderde discriminatie op de private huurmarkt moet bij onze bestuurlijke 
overheid opnieuw aangekaart worden. Het kan niet dat we alleen maar verder kunnen 
werken met een handjevol immokantoren, terwijl we de grote meerderheid daarvan 
noodgedwongen links laten liggen.  

 

 

Wegen op partnerorganisaties 
 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Orbit vzw en Gastvrij Netwerk Vlaanderen zijn grote 
koepelorganisaties met stem en gewicht. Ze hebben zicht op noden, gaten in de wetgeving, 
structuren en oplossingen die elders werken (studentenkamers, kamerwonen, cohousing, 
…). Ze zijn de megafoon bij uitstek voor het rijk geschakeerde vluchtelingenwerk in 
Vlaanderen en in het bijzonder voor het werk binnen Huizen van Vrede vzw. Mogelijk kan dit 
een aanzet zijn tot een “copy-paste” naar meer soortgelijk werk als wat bij ons gebeurt 
(Thope in Gent, Living Vlaanderen, De Beernemse Notenkraker, …). 
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Ook dit jaar leunt onze werking en in het bijzonder het WoonCafé sterk op het OCMW.  
 
Ondanks veel goede wil zijn de pijnpunten die we in 2019 hebben genoemd niet 
weggewerkt. Sommige punten zijn quasi onvermijdelijk: de vele wissels in personeel voor 
het opvolgen van de vluchtelingen, het vele aantal dossiers per maatschappelijk werker, de 
som moeilijke communicatie en de eruit voortspruitende misverstanden, en de beperkingen 
inherent aan een groot en gevestigd bedrijf als het OCMW: andere communicatiemiddelen 
(vaste telefoonlijnen vs. Messaging systemen, geen toegangsrecht voor de medewerkers tot 
de cloud applicatie zoals GoogleDrive LOI, …).  
 
Als kleine vzw hebben wij natuurlijk maar één maatschappelijke opdracht en ook meer 
vrijheid van handelen. We gebruiken de nieuwere digitale communicatiemiddelen zoals 
Whatsapp, en cloud applicaties. Vandaar dat gemakkelijk de indruk kan ontstaan dat we 
“naast mekaar bezig zijn”. Nochtans hebben we dezelfde focus: we zoeken samenwoon-
oplossingen voor erkende vluchtelingen en hun gezinnen.  
 
We zien het als onze opdracht om samen met het OCMW te verkennen hoe we onze 
samenwerking een nieuw élan kunnen geven en lanceren daarom een aantal mogelijke 
denkpistes: 
 

✓ Een OCMW met een duidelijke visie en strategie om de vrijwilligerswerking te 
verbreden en te verdiepen voor de door het OCMW aangeduide doelgroepen (dus 
ook voor mensen in crisis- of nachtopvang, woonateliers light ook voor reeds 
gehuisveste vluchtelingen, …) 

 
✓ Wij willen het OCMW graag zien als de integrator van het vrijwilligerswerk dat gericht 

is op erkende vluchtelingen: dus al deze vrijwilligers onder OCMW-koepel, met één 
vast contactpunt 

 
✓ Onder de OCMW-koepel zien we dan mogelijkheden voor een effectievere 

uitwisseling, met toegang tot opleidingen, evaluaties, intervisies en bijsturingen, 
verzekering, vergoeding voor onkosten 

 
✓ Een OCMW dat duidelijk is over de taakverdeling van de maatschappelijk werkers en 

de vrijwilligers zodat ze idealiter op mekaar kunnen aansluiten  
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7. Het Mussennest 2019 
 
Het Mussennest is gelegen in de Barrièrestraat in een oude hoeve van de Broeders van 
Liefde. De bezoekers melden zich er aan. Bij het eerste bezoek worden de erkende 
vluchtelingen geregistreerd in de pc en krijgen een kaart waarmee zij 6 maal het magazijn 
kunnen bezoeken en gerief kunnen meenemen. Vanaf 01.01.2020 worden de data van de 
bezoeken bijgehouden in de pc en wordt er geen bezoekerskaart meer gegeven. 
In het gebouw MA worden huisraad, bedlinnen, tapijten, kussens, kleine elektrische 
apparaten, babybenodigdheden en kinderspeelgoed opgeslagen. Vijf dames staan in voor 
onthaal en begeleiding. Drie tot vier van hen zijn elke woensdag aanwezig van 9h.00 tot 
11h.30, ook tijdens de vakantie, maar niet op feestdagen. 
Zij selecteren de ontvangen goederen die door burgers aangebracht worden. Niet meer 
bruikbare en zwaar bevuilde voorwerpen worden niet aanvaard. 
Tot op vandaag zijn 369 bezoekers geregistreerd. In 2019 bezochten ongeveer 450 personen 
het magazijn. 
 
In het gebouw MC en in 7 lokalen van het OLV-ziekenhuis in Sint-Michiels Brugge zijn 
meubels ondergebracht. Deze worden soms door burgers gebracht, maar meestal halen wij 
die op met de transportwagens van 2 vrijwilligers, die hiervoor een kleine vergoeding 
ontvangen, hetzij van de vluchteling-klant, hetzij van de vzw.  
4 andere vrijwilligers staan in voor deze afdeling. Door middel van foto's of na een bezoek 
ter plaatse, worden de meubels gekeurd op kwaliteit. Zij begeleiden de vluchtelingen in hun 
zoektocht naar geschikt meubilair en organiseren het transport van de goederen naar hun 
woning. Zij zijn aanwezig bij het inladen en zo nodig begeleiden zij ook het transport en 
helpen bij het opstellen van de meubels. 
 

Problemen:  
✓ Af en toe deponeren mensen meubels of goederen buiten de openingsuren. Die zijn 

meestal in slechte staat, waardoor we die moeten afvoeren naar het containerpark. 
✓ Recent werd in het lokaal MC twee keer ingebroken en werden ruiten vernield. 

 

Enkele cijfers van MC:  
✓ In 2019 werden 35 transporten georganiseerd, waarbij 21 maal meubels werden 

opgehaald en 32 maal ter plaatse gebracht in de woning. Meestal combineren we 
ophalingen en leveringen. Soms vervoeren we rechtstreeks van het huis van de 
schenker naar die van de vluchteling. De vluchtelingen helpen bij de transporten. 

✓ Ophalingen: 32 bedden, 16 kleerkasten, 10 buffetkasten, 17 eettafels + stoelen, 4 
salontafels, 15 diverse kastjes, 7 bureaus, 6 driezits, 6 tweezits, 8 eenzits, 8 tapijten, 
70 dekbedden. 

✓ Leveringen thuis: 40 bedden, 15 kleerkasten, 6 buffetkasten, 11 eettafels + stoelen, 5 
salontafels, 12 diverse kastjes, 4 bureaus, 4 driezits, 3 tweezits, 11 eenzits, 4 tapijten. 
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8. Vrijwilligerswerking en het VrijwilligersCafé 
 

Eind 2018 leerden we dat het vinden en houden van vrijwilligers cruciaal zou worden voor de 
verdere werking van de vzw. Al enige tijd werd gebroed op het organiseren van een moment 
waarop vrijwilligers onder mekaar en met het bestuur van de vzw van gedachten zouden 
kunnen wisselen, frustraties ventileren, van mekaar leren, opleidingen volgen of geven en 
ideeën of vragen aanbrengen. Meer feedback dus vanuit het veld.  
Met de verhuis op dinsdag van het WoonCafé van PC Valkenburg naar de Potterierei deed 
zich een gelegenheid voor om op dinsdag een VrijwilligersCafé in te richten in PC 
Valkenburg. Oorspronkelijke bedoeling was een “echt” café in te richten dat éénmaal per 
week de deuren zou openen, maar dit bleek wat overmoedig te zijn.  
De vrijwilligers binnen de vzw bestaan uit een bonte mix van huizenzoekers, mensen uit de 
administratie of ICT, mensen die karweien uitvoeren, het magazijn helpen openhouden, 
transport helpen verzekeren. Een bijzondere groep zijn de vrijwilligers die een nieuwkomer 
of nieuwkomersfamilie opvolgen, de zogenaamde “omarmers”. Vooral voor hen is een 
goede uitwisseling belangrijk, want hun werk vormt een grote uitdaging en loopt niet steeds 
van een leien dakje.  
 
Op 12 februari 2019 werd het eerste VrijwilligersCafé opgestart. Alle vrijwilligers werden 
uitgenodigd om dit nieuwe initiatief toe te lichten.  
 
Hieronder het overzicht “VrijwilligersCafé 2019” met de datums, de behandelde thema’s en het aantal deelnemers. 

Datum Thema Deelname 

12-02 Duiding Initiatief VWCafé 10 

26-02 Toelichting Vademecum voor Omarmers 12 

12-03 Wegwijs, Landschap Welzijnsschakels & Sociale Voorzieningen 
voor VL 
Structuur OCMW & Taken maatschappelijk werkers 

5 

24-03 VZW digitaal 
Interactie o.m. met OCMW 

17 

09-04 GDPR, brandverzekering & uitwisselen dagdagelijkse ervaringen 
omarmers 

5 

23-04 Vrijwilligers wisselen van gedachten over de dagdagelijkse 
ervaringen met hun gezin.   
JV geeft duiding bij de huursubsidie, sociaal tarief 
gas/elektriciteit 

7 

07-05 Regulier café 2 

21-05 
 

Brugs Netwerk Vrijetijdsparticipatie. BH geeft inleiding over de 
missie en visie van het Netwerk en hoe het tot stand kwam en 
meer en meer vorm kreeg. Doelgroep: mensen die in 
kansarmoede leven 

11 
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04-06 2 Items uit het Woonatelier Pilootproject 
Budgetbeheer (EW)  
Onderhoud van de woning (LB) 
In het najaar neemt het OCMW het initiatief om de 
woonateliers te herhalen in aangepaste vorm voor de vrouwen 
die hier na de gezinshereniging zijn aangekomen  

8 

18-06 Item Woonatelier: Het energieloket, ‘de Schakelaar’ 
gepresenteerd door SD  

10 

03-09 SL van de VREG geeft een presentatie rond het opnemen en 
doorgeven van de meterstanden gas en elektriciteit, wat nogal 
eens voor problemen zorgt bij onze nieuwkomers. 

14 

01-10 Regulier café, behandelen vragen vrijwilligers – omarmers 9 

05-11 Voorstelling van V.Z.W. Wieder en het O.C.M.W. Brugge door N 
en F 

13 

03-12 Door vrouwen voor vrouwen, V.Z.W. Wieder: nog eens ter 
verduidelijking. 
Woningnood voor grote gezinnen. Op zoek naar huizenzoekers? 
Toelichting bij Studie - Duo-werkingen: De kracht van duo-
werkingen in Vlaanderen onderzocht. 'Bij mijn buddy kan ik 
mezelf zijn'.  

7 

 
Andere activiteiten in 2019 waren: 

✓ Een Vrijwilligersfeest met participatie van nieuwkomers georganiseerd op 27 april 
2019 in zaal ‘de Wissel’ op Sint-Pieters Brugge.  

✓ Deelname aan de Vrijwilligersbeurs, georganiseerd door Stad Brugge en de 
Vrijwilligerscentrale op 15 juni 2019.  
 

De instroom van vrijwilligers is in 2019 opmerkelijk toegenomen.  
Dit is te wijten aan een actief vrijwilligersbeleid met  

✓ een coördinator die het vrijwilligerswerk aanstuurt 
✓ een opstart van het VrijwilligersCafé 
✓ een actief aanwervingsbeleid met vacatures op GiveaDay of andere 
✓ een groeiende naambekendheid van het merk Huizen van Vrede vzw 

 
We zien ook dat een aantal nieuwe vrijwilligers maar heel kort “blijven”. Mogelijks worden 
ze wat afgeschrikt zodra het werk wat concreter wordt. We kunnen eigenlijk alleen maar 
raden naar de redenen waarom een vrijwilliger er voortijdig mee ophoudt: complexiteit of 
veelheid aan taken, een te grote tijdsinvestering, verkeerde inschatting van wat “omarmen” 
betekent… Meestal zijn de redenen waarom men opgeeft niet duidelijk: er is niet zoiets als 
een exitgesprek. 
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Momenteel zijn 60 vrijwilligers binnen de vzw actief. Wie wel en wie niet naar het 
VrijwilligersCafé komt is niet duidelijk. 
 
Suggesties voor de toekomst: 

✓ een bevraging 
✓ een algemene vergadering voor alle vrijwilligers met jaarlijkse doelstellingen 
✓ een Virtueel VrijwilligersCafé, bv. met alle omarmers in een Whatsapp groep.  

 
De verwachting is wel dat we, met onze nieuwe website, een beter medium hebben om 
onze vrijwilligers te informeren over het reilen en zeilen van de vzw.  
 
Tot slot een beperkte en subjectieve opsomming van de problemen die worden 
gepercipieerd bij “het vrijwilligen”: 
 

Belemmeringen bij het omarmingswerk: 
 

✓ Effectieve communicatie met het gezinshoofd (m+v) blijft moeilijk.  
✓ Administratie: het ordelijk bijhouden van papieren, tijdig betalen van facturen, 

omgaan met banking apps, met mails, … Begrijpen van de vele brieven die op de 
mensen afkomen… 

✓ Onderhoud van de woning: poetsen, poetsmiddelen, verstoppingen  
(vetten, frituren, ...)  

✓ Sommige praktische zaken komen keer op keer terug zoals: bij het starten van de 
huur: energie- en wateroverdracht, keuze van leverancier, en als men een tijdje in de 
woning zit: energiegebruik en -verbruik, gebruik van thermostaat en gasboilers, 
ventileren van de woning, …  

✓ Rechten en plichten (welke kosten zijn voor de huurder, welke kosten zijn voor de 
verhuurder, wat zijn de opzegmodaliteiten, …) 

 
Het hoeft niet te verwonderen dat dit vooral de topics zijn die in het WoonAtelier aan bod 
komen, jammer genoeg (nog) niet voor onze huurders-nieuwkomers. Dit kunnen we dit 
meenemen als concreet actiepunt voor 2020, waarbij we deze personen zeer gericht 
uitnodigen in de eerste zes maand dat ze bij ons wonen of als er indicaties zijn die ons 
dwingen tot proactief ingrijpen. Dergelijke praktijkgerichte "opleidingen" moeten we 
klantgericht vorm geven en vooral, blijven herhalen. 
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Hinderpalen bij het plannen en uitvoeren van karweien: 
 

✓ Betere afspraken vooraf met de nieuwkomer zijn absoluut nodig. Vragen om een 
probleem te komen oplossen maar niet beschikbaar zijn, of verzuimen dit tijdig te 
laten weten, kan niet. Zo is er zelfs één extreem geval waar een externe technieker 
5X langs is geweest zonder succes…  

✓ We hebben nu een coördinator, maar het is niet de bedoeling dat hij zelf ook alle 
reparaties doet. We hebben dus nood aan een ruimere ploeg van handige Harry’s 
(Henriettes) met de juiste expertises. 
 

9. Conclusies en Aanbevelingen voor 2020 
 
Terugkijken op het jaar 2019 laat toe de werking van Huizen van Vrede vzw nog beter af te 
stemmen op de uitdagingen die ons te wachten staan. Er is veel gerealiseerd:  

✓ De financies zijn gezond en met de belangrijke doelstelling in 2019 om onze 
vrijwilligerswerking te versterken, zijn grote stappen vooruit gezet.  

✓ We hebben, zoals in voorgaande jaren, terug heel wat erkende vluchtelingen een 
dak boven het hoofd kunnen geven.  

✓ De samenwerking met de woonbuddy’s van het OCMW is ten goede gekeerd, onze 
actieradius is zelfs een beetje uitgebreid aangezien we nu ook in Torhout en 
Roeselare mensen hebben die daar ter plekke nieuwkomers begeleiden op hun 
zoektocht naar een woning.  

✓ Er tekenen zich nieuwe vormen af van zeer tijdelijke huisvesting met “contracten ter 
bede”, wat gezinnen die in een gezinshereniging en precaire woonnood zitten 
toelaat hun papieren in orde te brengen en dus hun budget in orde te krijgen.  

✓ Ook behoort het inhuren van panden die moeten gerenoveerd worden stilaan tot de 
mogelijkheden.  

✓ Een belangrijke spin-off van de werking is dat we ook veel woningen kunnen inhuren 
zonder directe tussenkomst van de vzw.  

 
Eerlijkheidshalve moeten we daarbij stellen dat we de vzw ook in de niet-vzw woningen met 
succes inzetten voor karweien en omarmingswerk. Op termijn opent deze vaststelling 
misschien ook perspectieven om gedurende korte tijd (max. 3 jaar…) het inhuren via de vzw 
te laten verglijden tot directe verhuur aan de nieuwkomers (glij(ver)huren)? 
 
In 2019 is ook gewerkt aan onze naambekendheid via Facebook, een nieuwsbrief en enkele 
artikelen in De Standaard en Visie. We hopen in 2020 die lijn door te trekken, en aan te 
vullen met een informatieve website met een goede look-and-feel. Dit is belangrijk: 
eigenaars/verhuurders en vrijwilligers komen op die manier met ons in contact.  
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Er blijven ons grote uitdagingen wachten. 
 

✓ Samenwerken met onze belangrijkste partner, het OCMW, kan verder gaan dan een 
samenwerkingsakkoord ondertekenen. We doen daarmee geen afbreuk aan de vele 
goedbedoelde initiatieven van de medewerkers, maar wat ontbreekt is een duidelijke 
structuur en schwung bij het aansturen van vrijwilligers en van de vzw.  

 
✓ In 2020 zou opnieuw grote aandacht moeten gaan naar het versterken van onze 

vrijwilligers, in aantal en in diepgang. Meer en meer blijkt dat de aanwezigheid van 
omarmers doorslaggevend is voor het succes bij eigenaars en verhuurders. Zij zijn de 
voelsprieten van de vzw. Wat zij “voelen” in het veld komt nog te weinig naar boven 
om goed te kunnen anticiperen op problemen. 

 
✓ Er valt meer “samen te doen”: er zijn tal van lokale organisaties die activiteiten 

ontwikkelen voor deze of gene doelgroep die overlappen met wat wij doen voor de 
erkende vluchtelingen. Zo is er een Woonloket, Woonbegeleiding, en een 
Poetsdienst via t’-Sas, …. Zij hebben best veel in huis hebben dat ons kan 
interesseren.  

 
✓ Op vlak van discriminatie op de private huurmarkt is er in 4 jaar niets veranderd: de 

immokantoren waar we 4 jaar geleden niets te zoeken hadden, houden voet bij stuk; 
de “welwillende” kantoren kan je op één of twee handen tellen. Hier is geen sprake 
van een opening. Uit de praktijk blijkt ook dat zelfs een vast arbeidscontract geen 
extra deuren opent. 
Ook op vlak van “werk” wordt nogal wat gediscrimineerd. Mensen aan werk helpen is 
niet onze opdracht, maar, het speelt wel mee om de kansen op de private huurmarkt 
en zo de “doorstroming” wat te verhogen.  

 

Voor meer info of vragen: 

Huizen van Vrede vzw 

www.huizenvanvrede.be 

huizenvanvrede@telenet.be    

Gsm/Whatsapp 0493 82 66 82 

www.facebook.com/HuizenvanVredeBrugge 

 

http://www.huizenvanvrede.be/
http://www.facebook.com/HuizenvanVredeBrugge

