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Het is moeilijk om kwalificaties te vinden om dit jaar 2020 
samen te vatten, zo ondersteboven gekeerd werd het door 
de pandemie Covid-19.

Deze gezondheidscrisis heeft ons geconfronteerd met ver-
schillende belangrijke uitdagingen: de bescherming van de 
werknemers en de bewoners, de diepgaande reorganisatie 
van de opvang om de vermenging in de centra te beperken, 
de opening van honderden plaatsen in hotels, opgeëist 
door het Brussels Gewest.

Met als gevolg een stijging met 30% van de bezetting 
tussen 2019 en 2020, en een toename van het aantal 
gehuisveste daklozen van 792 naar 1.043 gemiddeld elke 
dag.

In het totaal kregen 5.965 daklozen – van wie 1.355 kinde-
ren en 1.121 asielzoekers onderdak en begeleiding door 
Samusocial.

De pandemie Covid-19 heeft geleid tot een belangrijke 
aanpassing van onze werking en onze organisatie voor 
de opvang van de mensen die wij helpen. Al onze centra 
zijn overgegaan naar residentiële opvang 24/24 uur, een 
première in de geschiedenis van Samusocial. Een andere 
nieuwigheid van formaat: de opening van een specifiek 
centrum voor vrouwen dat opvang en begeleiding toe-
laat die onmiddellijk doeltreffend zijn gebleken. Van bij 

de opening verwijst dit centrum gemiddeld 16 vrouwen 
per maand naar oplossingen om hen van de straat weg te 
halen. Als men weet hoe moeilijk het is om dit kwetsbare 
en sterk verwaarloosde publiek te begeleiden, dan vormt 
de duurzaamheid van dit opvangprogramma ook na de 
gezondheidscrisis vandaag een prioritaire uitdaging voor 
Samusocial.

De analyse van de eerste gevolgen van de maatregelen ti-
jdens de gezondheidscrisis versterkt de positie die wij al ja-
ren verdedigen met betrekking tot de voorwaarden voor de 
opvang en noodhuisvesting in Brussel en elders. Deze crisis 
moet de springplank vormen voor een nieuw werkconcept 
voor noodopvang en integratie, binnen de hulpsector 
voorzien voor daklozen. Een concept dat moet toelaten 
menswaardige opvang te geven in een gezonde omgeving, 
zowel in termen van volksgezondheid als in termen van 
begeleiding van de personen in kwestie. Het is van kapitaal 
belang om niet terug te keren naar een opvangconcept 
waarbij kwantiteit het vaak haalde op kwaliteit.

Een van de eerste gevolgen van deze kwalitatieve sprong 
bij de opvang en omkadering is de sterk individuele bege-
leiding waardoor het aantal doorverwijzingen door onze be-
geleidingsteams quasi verdubbeld is. In 2020 konden 1.591 
personen georiënteerd worden naar een oplossing om hen 
van de straat weg te halen, of een op de vier opgevangen 
personen, wat een toename is met 84% in vergelijking met 

Edito
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2019. We herinneren er nog eens aan; de mensen weghalen 
van de straat is het ultieme doel van alle acties van onze 
teams.

Dit weghalen van de straat is evenwel quasi onmogelijk 
geworden voor 60 tot 70 % van de in onze centra gehuis-
veste personen in 2020 omdat ze zich illegaal op het 
grondgebied bevinden. Slechts 30% van de opgevangen 
personen had in 2020 immers Belgische papieren, 12% 
had Europese papieren, onder hen Oost-Europeanen – meer 
bepaald Roma – die door het verlopen van hun statuut als 
toerist illegaal waren geworden.

Deze personen kunnen alleen van de straat weggehaald 
worden door een regularisatie die hen het recht geeft op 
legaal werk en sociale hulp met huisvesting op middellange 
en langere termijn.

We zeggen het vaak, wat wij “dakloosheid” noemen dekt 
heel veel individuele situaties. Op de straten van Brussel le-
ven legale personen, illegalen, migranten op doorreis. Sinds 
2012 beheert Samusocial een programma voor de opvang 
van asielzoekers onder het mandaat van het agentschap 
Fedasil. Deze opdracht is strategisch en een aanvulling van 
onze actie voor daklozen waarbij heel wat mensen worden 
opgevangen van wie het asielverzoek werd afgewezen. Zo 
hebben we in 2020 een tweede centrum geopend in Koe-
kelberg, wat 250 plaatsen toevoegt aan de 350 plaatsen in 
Neder-Over-Heembeek.

Een andere markante realiteit in dit jaar 2020, beves-
tigd door de laatste regionale telling georganiseerd door 
Bruss’help: de stijging van het aantal kraakpanden waar 
onzichtbaar honderden mensen zonder vaste woonplaats 
leven, wat ons eraan herinnert dat de dakloosheid die 
we zien op straat slechts het zichtbare deel is van het 
maatschappelijke probleem van uitsluiting en armoede, dat 
immens groot is in onze hoofdstad. Deze realiteit herinnert 
ons met kracht aan de essentiële rol van onze mobiele 
hulpteams; hun functie als aanspreekpunt daar waar de 
personen in kwestie zich bevinden, een functie die het DNA 
vormt van de aanpak en de opdracht van Samusocial. De 
erkenning van hun centrale en transversale rol bij de hulp 
aan daklozen vormt een actuele uitdaging waarvoor wij ons 
ten volle inzetten.

De uitdagingen zijn taalrijk om te kunnen inspelen op 
behoeften die jaar na jaar gestaag groeien. Hiervoor zijn de 
samenwerkingen en synergieën die we ontwikkelen met 
onze partners – verenigingen, publiek of privé – van essen-
tieel belang en moeten verder worden versterkt. We willen 
elk van hen bedanken voor hun inzet bij onze teams in deze 
missie van elke dag, elke minuut.
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1.  
OPDRACHT 
«DAKLOZEN»
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A. Uitgerolde activiteit
Noodhulp en begeleiding naar 

oplossingen voor de dakloosheid.

De telefoon- 
permanentie

52.317
behandelde oproepen

Mobiele  
Hulpteams

37.913
tussenkomsten in de straat

Psychologische 
begeleiding

314
personen ontvangen in 

psychologische gesprekken

Medische 
begeleiding

166.117
prestaties

Sociale  
begeleiding

3.665
uitgevoerde 

begeleidingstrajecten

Huisvesting

5.965
opgevangen personen

Oriëntaties bij het verlaten 
van de straat

1.591
doorverwezen personen
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1. De tele-
foonpermanentie 
De telefonische hulplijn is via het centrale nummer (0800/99.340) en het gratis 
nummer (0800/99.340) 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Opdrachten
De telefonische hotline is het eerste contactpunt van Samusocial, het 
zenuwstelsel, samen met de Mobiele hulpteams. Het wordt bemand door 
twee dispatchers onder supervisie van een dispatcher en ondersteund door 
psychosociale teams tijdens piekuren. Het  heeft tot doel :

• Een eerste luisterend oor bieden om na te gaan welke vorm van interventie 
het meest geschikt is voor de situatie van de persoon in nood (noodopvang, 
informatie, sturen van een mobiel team, doorverwijzing naar een andere 
dienst, enz.);

• Het registreren van verzoeken om huisvesting (via het gratis telefoonnummer) 
en binnenkomende verwijzingen andere diensten (OCMW’s, ziekenhuizen, 
politie, verenigingen, enz.);

• Het registreren van waarschuwingen, verzoeken om tussenkomst van een 
mobiel team en verzoeken om informatie.

Wie kan bij Samusocial terecht ? 

• Mensen die hulp nodig hebben (onderdak, informatie, interventie van mobiele 
teams, enz.);

• Sociale diensten, politie, brandweer, spoeddiensten van ziekenhuizen en 
andere sociale en gezondheidsactoren;

• Personen die een persoon in nood willen melden.

In 2020

52.317
oproepen werden door de 

hotline behandeld

34.830
voor een verzoek om 

accommodatie

1.145
interventies door mobiele 

hulpteams werden ingezet na 
een melding van persoon in 

nood
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Dakloze sector 2.772 18,19 %

Gebruikers 2.426 15,92 %

Politie 792 5,2 %

Medische diensten 2.786 18,28 %

Particulieren 2.038 13,37 %

OCMW 1.126 7,39 %

Verenigingsleven 1.901 12,47 %

Andere 654 4,29 %

Openbare diensten 748 4,91 %

Verdeling van de oproepen in 2020 (buiten aanvraagen tot opvang)

Dakloze sector (18.19%)

Gebruikers (15.92%)

Politie (5.2%)

Medische diensten (18.28%)

Particulieren (13.37%)

OCMW (7.39%)

Verenigingsleven (12.47%)

Andere (4.29%)
Openbare diensten (4.91%)

De rol van Bruss’Help

Bruss’Help werd geïntegreerd in de Samusocial-hulplijn om 
deel te nemen aan de dispatching die in het kader van de 
gezondheidscrisis werd geopend. 

Dit crisisbericht had een drievoudige functie: 

• verwijzen naar mensen die kwetsbaar zijn en risico lopen 
op COVID-19;

• in samenwerking met de Samusocial-hotline te reageren 
op verzoeken om huisvesting, en daarbij voortdurend 
de beschikbaarheid van plaatsen in het bestaande 
woningbestand in het oog te houden;

• heroriëntering van mensen aan het eind van hun verblijf 
in isolatiecentra (van Samusocial, het Rode Kruis en 
Artsen zonder Grenzen) mogelijk maken.

Verdeling van de 52.317 oproepen
De telefonische hotline zag het aantal inkomende oproepen met 23,8% dalen ten opzichte van 2019. Dit is te verklaren 
door de voortdurende reorganisatie van het systeem voor de toewijzing van plaatsen door “overdrachten”, die reeds gebrui-
kelijk was in de winterperiode en zich veralgemeende met de COVID-19-pandemie. Concreet wordt aan de meerderheid van 
de opgevangen personen systematisch een plaats in een opvangcentrum toegewezen voor een periode die ongeveer om de 
twee weken opnieuw wordt geëvalueerd, zodat zij niet elke dag opnieuw naar de telefonische hulpdienst hoeven te gaan 
om hun plaats te reserveren.

De teams constateerden een toename van het aantal verzoeken om informatie die rechtstreeks verband houdt met de af-
name van het aanbod van diensten voor daklozen in het land, vooral in het begin van de pandemie.
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2. Mobiele 
Hulpteams
De mobiele hulpteams (bestaande uit maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, 
een psycholoog en een coördinator) reizen dag en nacht door het Brussels Gewest 
en zijn buurgemeenten om hulp te bieden aan daklozen.

Opdrachten
Hun missies:

• De dialoog aangaan, een vertrouwensrelatie ontwikkelen met de daklozen die 
onder toezicht staan;

• Voorzien in de basisbehoeften (water, voedsel, hygiënekits, eerstelijnszorg, 
enz.);

• Het stellen van een diagnose van de ondervonden problemen (lichamelijke en 
geestelijke gezondheid, administratieve problemen, enz.);

• Informeren, begeleiden en doorverwijzen naar een dienst die is aangepast 
aan de behoeften en verlangens van de betrokkene (ziekenhuis, verpleeghuis, 
enz.);

• Reageren op waarschuwingen;

• Versterking van de synergie met het netwerk van verenigingen (met 
name door gezamenlijke patrouilles met andere instellingen die dezelfde 
werkfilosofie aanhangen);

• Prospectie: het ontdekken van nieuwe kraakpanden, geïsoleerde mensen, enz.

In 2020

37.913
bijstandsdiensten

13.285
ontmoetingen op straat

1.682
mensen geholpen, waaronder 
1.403 mannen, 280 vrouwen 

en 48 kinderen

846
doorverwijzingen, waarvan 581 

naar Samusocial-centra
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Verdeling van de 1.682 mensen die door de mobiele 
teams zijn gezien
Er zij op gewezen dat het hier vermelde aantal mensen ver onder het werkelijke aantal ligt: veel van de mensen die door de 
mobiele hulpteams zijn ontmoet, wensen zich niet te identificeren en zijn daarom in de Samusocial-codering opgenomen 
onder één enkele, anonieme identificatiecode.

Heren (81.05%)

Vrouwen (16.18%)

Kinderen (2.77%)

Heren 1.403 81,05 %

Vrouwen 280 16,18 %

Kinderen 48 2,77 %

Mobiele Hulpteams en Covid-19
De perioden van opsluiting die het jaar 2020 kenmerkten waren voor de daklozen bijzonder moeilijk te dragen: aanvankelijk 
staakten de sectorale en administratieve diensten hun activiteiten (dagcentra, enz.), mensen die uitsluitend bedelen 
ondervonden een drastische daling van hun inkomen. Straten waren verlaten, sommigen werden beboet wegens niet-
naleving van de opsluiting, terwijl het voor hen onmogelijk was zich af te zonderen. Bovendien heeft het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken “certificaten van non-accommodatie” afgegeven aan mensen die zich niet aan de avondklok konden 
houden omdat zij geen ander onderdak hadden dan de straat.
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Maaltijdverdeling 9505

Vertrouwensband opbouwen/luisteren 8285

Watervoorziening 6011

Distributie van kleding 5438

Verdeling van dekens 3107

Distributie van hygiënekits 2121

Verdeling van donaties 1285

Sociale uitkeringen 902

Medische voordelen 674

Fysieke begeleiding bij de stappen 205

Psychologische diensten 58

Douchen in de Samu 25

Samusocial (68.68%)

Ziekenhuizen (10.64%)

Andere (20.69%)

Samusocial 581 68,68 %

Ziekenhuizen 90 10,64 %

Andere 175 20,69 %

Verdeling van de 37.617 door de mobiele hulpteams 
verleende diensten
Het aantal verleende diensten is met 8,4% gestegen ten opzichte van 2019 (37.617 tegenover 34.700). Er zij op gewezen 
dat in het kader van de strijd tegen Covid-19 nieuwe elementen in de distributies zijn opgenomen (maskers, hydro-alcoho-
lische gels, enz.). Deze zijn opgenomen in de categorie “Distributie van hygiënekits”, die daardoor met 49,5% is toegeno-
men.

Doorverwijzingen
In 2020 zijn 846 doorverwijzingen gedaan door de mobiele bijstandsteams; het aantal doorverwijzingen (organisaties waar-
naar hulpzoekenden worden doorverwezen) is met 8,5% gestegen (846 tegenover 780 in 2019). De meeste doorverwijzin-
gen betreffen nog steeds de opvangcentra van Samusocial  (meer dan twee derde van de gevallen).

Opgemerkt zij dat de categorie “Overige” medische centra, OCMW’s, Dokters van de Wereld, gemeenten, FARES, opvang-
tehuizen, enz. omvat.
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Brussel 5144

Elsene 1850

Sint-Gillis 1703

Anderlecht 1090

Schaarbeek 731

Etterbeek 506

Sint-Joost-ten-Noode 320

Laken 301

Evere 291

Ukkel 232

Sint-Jans-Molenbeek 225

Jette 176

Watermaal-Bosvoorde 156

Vorst 142

Auderghem 123

Andere 66

Sint-Lambrechts-Woluwe 44

Koekelberg 44

Zaventem 41

Sint-Pieters-Woluwe 35

Vlaams Gewest 26

Sint-Agatha-Berchem 19

Ganshoren 12

Neder-Over-Hembeek 4

Interventiegebieden per gemeente
Brussel-Stad blijft de gemeente waar de mobiele teams het vaakst tussenkomen, met 38,7% van de interventies (5.144) uit-
gevoerd in 2020. Zoals de vorige jaren wordt zij gevolgd door de gemeenten Elsene, Sint-Gillis, Anderlecht en Schaarbeek.
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3. Huisvesting
Accommodatie is een antwoord:
• voor specifieke crisissituaties waarvoor geen onmiddellijke oplossing bestaat: 

huisuitzetting, gezinsproblemen, huiselijk geweld, enz.;

• voor chronisch zwerven: sommige langdurig daklozen zijn niet in staat om 
zich aan de werkingsregels in de tweedelijns opvangstructuren te houden 
(Opvangtehuizen…)

Het accommodatieaanbod van 
Samusocial
Het accommodatieaanbod is verdeeld in twee verschillende programma’s:

• Noodhuisvesting: dit is een onmiddellijke en tijdelijke oplossing voor 
dakloosheid. De Samusocial biedt centra voor een gemengd publiek, 
alleenstaande vrouwen, alleenstaande mannen en gezinnen, alsmede een 
medisch centrum, de Médihalte.

• Housing: huisvestingsprogramma’s die de toegang tot huisvesting tot 
uitgangspunt maken van de wederopbouw van de persoon. Step Forward 
is een “Housing First”-programma voor jongeren van 18 tot 25 jaar, Casa 
Resalto en Issue zijn vormen van transitaccommodatie (gedeelde of privé-
appartementen).

In 2020

380.791
overnachtingen

5.965
personen, waarvan 2.760 

alleenstaande mannen en 931 
alleenstaande vrouwen, 2.269 
mensen in gezinsverband en 

1.296 kinderen

1.043
gemiddeld accommodaties/dag

2.608
gemiddeld maaltijden/dag
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3.1. Noodhuisvesting

Noodopvang biedt een onmiddellijke oplossing voor 
verschillende vormen van dakloosheid. Samusocial biedt 
centra voor gemengd publiek, alleenstaande vrouwen, 
alleenstaande mannen en gezinnen, en ook een medisch 
centrum, de Medihalte.

In 2020
• 372.663 overnachtingen aangeboden

• 5.933 opgevangen personen, waaronder 2.743 
alleenstaande mannen, 916 alleenstaande vrouwen, 
2.269 mensen in gezinsverband en 1.296 kinderen

• 1.021 ingemiddelde accommodaties/dag

Sinds 2018 wordt nagedacht over de kwaliteit van de 
opvang in de Samusocial-accommodaties. Dit proces ligt 
nu op schema en komt met name tot uiting in belangrijke 
renovatiewerkzaamheden : opsplitsing van de slaapzalen 
in kleinere kamers, plaatsen van lockers, renovatie van de 
sanitaire voorzieningen en gemeenschappelijke ruimtes, 
enz.

De door de crisis gegenereerde maatregelen (beperking 
van de overbevolking in de centra en vermindering van 
de “buitensporige hoeveelheden” accommodatie) zouden 
kunnen worden gezien als een kans om de algemene 
kwaliteit van de opvang van het publiek te verbeteren.

De centra Vestje en Poincaré hebben al van deze 
renovaties geprofiteerd, maar op de lange termijn zullen 
alle opvangcentra van Samusocial een grondige renovatie 
ondergaan.

Ook werd een andere doelstelling nagestreefd: de 
vermindering van de publieksmenging in de centra. In 
2020 hebben we de eerste noodopvang voor alleenstaande 
vrouwen kunnen openen, een onmisbaar hulpmiddel voor 
adequate opvang en ondersteuning.

Noodopvangvoorzieningen
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3.1.1 - Algemeen dienstenaanbod in de noodopvangcentra

• Een 24-uursdienst, 7 dagen per week, voor de meest 
kwetsbaren zal in eerste instantie worden aangeboden, 
en vervolgens vanaf april worden uitgebreid tot alle 
inwoners, als reactie op regeringsmaatregelen ter 
bestrijding van de Covid-19-pandemie en het bevel om 
“thuis te blijven”.

• Verblijf in gemeenschappelijke kamers (maximaal 12 
bedden) of in privékamers;

• Warme maaltijden ’s avonds en ’s middags 
(oorspronkelijk voor de meest kwetsbare personen 
die overdag in de centra mochten verblijven, later 
uitgebreid tot alle bewoners in het kader van de strijd 
tegen de Covid-19-pandemie), en ontbijt;

• Toegang tot toiletten en wasgelegenheden;

• Sociale permanentie en individuele gesprekken 7 
dagen per week, zowel overdag als ’s avonds voor een 
sociale steun;

• Verpleegkundige en medische permanentie 7 
dagen per week in samenwerking met partners 
(ziekenhuizen, OCMW’s, huisartsen, medische 
centra, Dokters van de Wereld, Athéna, enz.);

• Garderobeservice met verschoning van kleding 
geleverd door onze partner, de vzw Solidarité 
Grands Froids;

• Toegang tot internet en computers om te zoeken 
naar huisvesting, banen, activiteiten, enz.;

• Educatieve, recreatieve, artistieke, sport- en 
welzijnsactiviteiten.
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3.1.2 - Focus op de Vrouwencentra

In 2020 : 
Inwijding van 
2 centra voor 

vrouwen

In het voorjaar van 2020 opende Samusocial haar eerste centrum exclusief voor 
de opvang van geïsoleerde vrouwen, in een gebouw dat tijdelijk ter beschikking 
werd gesteld door het Europees Parlement op het De Meeûsplein in Elsene. Eind 
augustus, toen het gebouw bezet was, zijn de bewoners van het centrum verhuisd 
naar een voormalig rusthuis in Molenbeek.

• Centrum De Meeûs: 110 plaatsen voor alleenstaande vrouwen in kamers 
met één of twee bedden. Het werd op 30 augustus 2020 gesloten.

• Centrum Molenbeek: 75 plaatsen voor alleenstaande vrouwen in 31 
kamers van twee tot vier bedden, elk met eigen badkamer/douche, toilet 
en wastafel. 

De infrastructurele kenmerken van de twee gebouwen (privé-vertrekken, enz.) 
waren bijzonder geschikt voor kwaliteitsaccommodatie.

De uitbreiding van de accommodatie tot een 24-uurs regime, aanvankelijk 
bedoeld om de circulatie van het virus naar buiten te beperken, heeft het gevoel 
van veiligheid en stabiliteit voor de vrouwen in het centrum aanzienlijk vergroot.

Dit heeft tot gevolg gehad dat de banden met en tussen de gehuisveste vrouwen 
zijn versterkt en dat zij de steun die zij krijgen bij het proces van heropening van 
hun rechten en het verlaten van de straat, hebben kunnen maximaliseren.
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3.1.3 - Focus op de Gezinscentra
In 2020 hebben drie verschillende gebouwen het mogelijk 
gemaakt de gelijktijdige activiteit van twee gezinscentra met 
in totaal meer dan 500 plaatsen te huisvesten.

• Gezinscentrum Woluwe: 125 plaatsen in  
39 privékamers;

• Gezinscentrum Evere: 310 plaatsen; werd in maart 
2020 gesloten.

• Hotel Noordwijk: 365 plaatsen verdeeld in 140 
kamers voor 2 tot 12 personen; werd in april 2020 
geopend. 

Begin april 2020 zijn de 93 gezinnen – 310 personen 
waaronder 173 kinderen – die sinds 2018 het centrum van 
Evere bewoonden, verhuisd naar dit hotel in de Noordwijk 
dat door de autoriteiten is gevorderd in het kader van de 
strijd tegen de Covid-19-pandemie.

Vanuit praktisch oogpunt is de infrastructuur van een 
hotelgebouw ideaal voor de gezinnen die er worden 
ondergebracht: eigen kamers voor elk gezin, individuele 
sanitaire voorzieningen, naast andere voorzieningen.

Cel «Het kleine kind en 
ondersteuning bij het 
ouderschap»

Naast de algemene diensten die 
door de noodopvangcentra van 
Samusocial worden aangeboden, 
beschikken de gezinscentra over 
een door Viva For Life gefinancierde 
ondersteuningseenheid voor jonge 
kinderen en ouders, die tot taak 
heeft de band tussen ouder en 
kind te bevorderen en gezinnen 
in moeilijkheden te ondersteunen 
door middel van activiteiten en de 
aanwezigheid van een psycholoog en 
een kinderverzorgster.
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3.1.4 - Focus op de crisisvoorzieningen

Winter 2019-2020
Tijdens de winter van 2019-2020 waren er op het hoogtepunt van de wintercapaciteit elke nacht tussen 1.050 en 1.070 
overnachtingsplaatsen open.

De winterluchtsluizen werden geleidelijk geactiveerd om gedurende de rest van het jaar openstaande capaciteit te 
voltooien. Deze luchtsluizen werden geopend in verschillende gebouwen:

Tijdens de winter van 2019-2020 zijn verschillende nieuwe maatregelen genomen om de kwaliteit van de opvang in 
de verschillende structuren te verbeteren:

• de installatie van WI-FI in alle accommodatiestructuren;

• de aanwerving van een verpleger op het gebied van de volksgezondheid met verschillende functies;

• installatie en/of verbetering van lockersystemen op alle locaties.

• Aangezien de sanitaire crisis aan het einde van de winter begon, werd de wintercapaciteit uitgebreid om de 
overbevolking in de centra te beperken en de omvang van de opvang tot laat in het najaar te beperken.

De winteropvangcentra

De Covid-19-pandemie 
Vanwege de Covid-19-pandemie en om te kunnen reageren 
op de overheidsmaatregelen die zijn afgekondigd om deze 
pandemie in te dammen, heeft Samusocial haar opvang- en 
ondersteuningsdiensten moeten aanpassen.

Aanpassing van de huisvestingsdiensten in het 
kader van de bestrijding van Covid-19
Gedurende de hele zomer en tot 1 oktober kon de 
Samusocial haar wintercapaciteit van 1.050 tot 1.100 
plaatsen handhaven.

Vanaf oktober (sluiting van 80 plaatsen in het Poincaré-
centrum) kan Samusocial dankzij de beschikbare 
opvangcapaciteit 990 mensen per dag huisvesten en 
begeleiden, dat is 450 plaatsen meer dan in 2019 op 
dezelfde datum. Bij de opvang wordt uiteraard voorrang 
gegeven aan de meest kwetsbare personen: gezinnen, 
vrouwen, kwetsbare mannen.

Er zijn twee isolatiegebieden geopend voor de opvang van 
mensen die ervan worden verdacht drager van het virus 
te zijn of positief op Covid-19 zijn getest. Daarnaast heeft 
Samusocial in samenwerking met Artsen Zonder Grenzen 
een centrum geopend voor mensen die besmet zijn met 
Covid-19 (het centrum van Thurn en Taxis):

Vestje 7

Het eerste isolatiecentrum voor daklozen in Brussel, Vestje 
7 (19 plaatsen in 6 kamers) heeft het mogelijk gemaakt 
mensen met symptomen van Covid-19 te isoleren door hen 
medische en sociale hulp te bieden die wordt verstrekt door 
verpleegkundigen en maatschappelijk werkers (monitoring 
van de evolutie van de symptomen, de ziekte en de vitale 
parameters, maar ook andere mogelijke pathologiën, 
toediening van verzorging en behandeling, opvoeding en 
bewustmaking inzake hygiëne, enz.)
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Hotel St-Maria

Dit centrum (70 plaatsen voor alleenstaande mannen en 
vrouwen) werd geopend om mensen op te vangen die 
genezen zijn van Covid-19 aan het einde van hun verblijf 
in het verzorgingscentrum dat door Artsen zonder Grenzen 
(AzG) is geopend op de site van Thurn & Taxis.

Bovendien werd de opening van het familiehotel in de 
Noordwijk en van het vrouwencentrum in het gebouw 
van het Europees Parlement op het De Meeûsplein (zie 
Focus op de Vrouwencentra) ingegeven door de noodzaak 
om de maatregelen inzake sociale afstand te respecteren 
en tegelijk de opvangcapaciteit op het niveau van de 
wintercapaciteit te houden.

In totaal werden door Samusocial 544 nieuwe plaatsen 
geopend in het kader van de operationele reactie op de 
gezondheidscrisis.

De Thurn en Taxis-centrum

Van 30 maart tot eind april 2020 werd in dit centrum met 
150 bedden en een oppervlakte van 8.000 m2 medische 
expertise van AzG op het gebied van de opvang en 
verzorging van besmette personen gecombineerd met de 
vaardigheden van Samusocial op het gebied van de opvang 
en follow-up van daklozen die vaak een combinatie van 
medische, psychologische en sociale problemen hebben.

Het systeem van ambulancevervoer
Om tegemoet te komen aan de behoefte van daklozen 
van wie vermoed wordt dat zij met Covid-19 besmet 
zijn, naar isolatiecentra te vervoeren zonder het risico 
te lopen anderen te besmetten, heeft Samusocial een 
ambulance-vervoersysteem opgezet. De patiënten werden 
doorverwezen door alle daklozenopvangdiensten die per 
ziekenwagen werden vervoerd met behulp van het door de 
Samusocial opgezette verwijzingssysteem.

Preventie en gezondheidsbevordering
De daklozen die wij helpen zijn soms kwetsbaar en lopen 
daarom een bijzonder risico op een virus als Covid-19. 
Onze opvangcentra zijn dus een belangrijke broedplaats 
van het virus en daarom heeft Samusocial niet gewacht tot 
de eerste gevallen in België zich aandienden alvorens de 
nodige preventieve maatregelen te nemen.

In april 2020 werd een team voor gezondheidsbevordering 
opgericht om tegemoet te komen aan de dringende 
behoefte aan betrouwbare en actuele informatie over 
Covid-19 (oorsprong, overdracht, beschermingsmiddelen, 
enz.), om te luisteren naar en in te spelen op de vragen en 
angsten van iedereen en om gezond gedrag te bevorderen 
in alle Samusocial-centra.

Het dakloosheid Outbreak Support Team
Een mobiel team van zeven medewerkers van verschillende 
organisaties (Artsen zonder Grenzen, Dokters van de Wereld 
en Samusocial) kreeg ook de opdracht om de preventie 
van de Covid-19-epidemie in niet-erkende collectieve 
huisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te 
bevorderen.

De OST dakloosheid heeft:

• Van september tot december 2020 11 kraakpanden, 
18 niet-goedgekeurde platformen en 12 goedgekeurde 
platformen voor een totale populatie van 2640 mensen 
opgevolgd;

• Van eind april tot eind mei 2020 861 mensen getest;

• Van september tot december 2020 14 200 maskers en 
850 hydroalcoholische gels uitgedeeld. 
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3.1.5 - De Medihalte
De Medihalte is het gemedicaliseerde centrum van 
Samusocial. Het biedt tijdelijk onderdak aan daklozen wiens 
gezondheidstoestand een periode van herstel en/of specifieke 
medische verzorging vereist. Het zijn de gezondheidstoestand 
en de kwetsbaarheid van de betrokkene die de prioriteit van 
de opvang bepalen.

In 2020
• 271 mensen verwelkomd

• 13.010 overnachtingen aangeboden

• 92.072 geleverde diensten

Infrastructuur en dienstenaanbod
38 bedden in kamers met één tot drie bedden:

• 23 plaatsen voor “kort verblijf” voor daklozen met 
acute medische problemen die tijdelijk onderdak nodig 
hebben (van 5 dagen tot 2 maanden);

• 15 “lang-verblijf” plaatsen voor de opvang op langere 
termijn van daklozen die aan chronische pathologieën 
lijden.

Naast de algemene diensten die door alle 
noodopvangcentra van Samusocial  worden aangeboden, 
biedt de Medihalte de beschutte personen specifieke 
infrastructuren en (para)medische voorzieningen om de 
continuïteit van de zorg te waarborgen en zo het risico op 

terugval te minimaliseren.

Gehost publiek
In 2020 werden 229 mensen opgevangen voor een kort 
verblijf en 42 voor een lang verblijf. Het mannelijke publiek 
is oververtegenwoordigd (91% van het ontvangen publiek).

22,9% van het publiek bestaat uit mensen met een 
identiteitskaart, paspoort of verblijfsvergunning die in 
België is afgegeven.

19% heeft Europese papieren en 58% heeft niet-Europese 
papieren.

Op het moment van binnenkomst had één op de vijf (56) 
geen medische dekking. Het verblijf maakte het voor 66% 
van hen (37) mogelijk om het (opnieuw) op te bouwen. Er 
zij op gewezen dat de rechten van illegale immigranten 
helaas beperkt zijn tot dringende medische bijstand.
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Psychosociale 
begeleiding en 
doorverwijzingen

Oogheelk 1,1
0

Pijn 0,4
22,1

Hormonaal-metabolisch 7
6,5

Kanker 16,2
0

Luchtwegens 0
7,9

Cardiovasculair 3,7
10

Neurologisch 1,8
7,4

Neuropsychiatrisch 3,3
12,4

Spijsvertering/urogenitaal/obstetrisch 7,7
12,9

Trauma/ortho/reumatologisch 11,4
1,8

Dermatologisch 22,1
10,9

Infecties 23,2
6,5

Straat 92

Ziekenhuisopname 48

Samusocial 45

Overplaatsing naar lang verblijf 36

28

Opvangtehuis 6

Familie/vrienden 4

Appartement 3

Fedasil 2

Vrijwilligeterugkeer 2

Andere 1

Ziekenhuisnoodgevallen

Primaire pathologieën (n=271)

Secundaire pathologieën (n=340)

De “voornaamste pathologieën” komen overeen met de reden van opname in de Medihalte; de “secundaire pathologieën” 
zijn andere pathologieën waaraan de bewoners worden blootgesteld en waarvoor het medisch team zal moeten 
tussenkomen.

85,6% van de bewoners van MediHalte wordt opgevolgd op ten minste twee pathologieën.

Dermatologische (22,1%), infectieuze (23,2%) en kanker (16,2%) aandoeningen zijn de drie belangrijkste pathologieën die 
het vaakst worden aangetroffen. In het geval van langdurig verblijf is kanker de belangrijkste doodsoorzaak voor 26,1% van 
de bewoners.

Aan het eind van hun verblijf in Medihalte werden 3 mensen opnieuw gehuisvest in een eigen appartement, 6 in een 
opvangtehuis, 4 bij familie of vrienden. 76 mensen werden opgenomen in het ziekenhuis, waarvan 28 met spoed. 45 
werden doorgestuurd naar Samusocial centra. Helaas vonden 92 mensen bij het verlaten van de Medihalte geen andere 
oplossing dan terug te keren naar de straat. Logischerwijs is deze situatie oververtegenwoordigd in het geval van kort 
verblijf (39% tegen 9,8% voor lang verblijf), aangezien er minder tijd beschikbaar is om administratieve situaties te 
deblokkeren en verwijzingsprocedures in te stellen.

Er zij ook op gewezen dat 84 personen 308 psychologische gesprekken hebben gevoerd (neuropsychologische evaluaties, 
intensieve gesprekken, anamnesegesprekken, enz.), hetzij ingemiddeld 3,6 gesprekken per persoon in 2020.

Pathologieën
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3.2. Housing

In 2020
• 44 opnieuw gehuisvest in appartementen of overgangshuizen

• 4.456 ondersteunende prestaties 

«Housing» is een vorm van huisvesting voor daklozen die 
werkt op basis van:
• toegang tot een woning als eerste stap in het proces van sociale integratie;

• ondersteuning van de huurder door een multidisciplinair team op alle 
gebieden van zijn of haar leven om huisvesting te behouden en integratie te 
vergemakkelijken.

Samusocial is op dit gebied actief met drie Housing 
programma’s:
• Housing First 18-25 jaar – Step Forward. Het “Housing First”-programma voor 

jongeren van 18 tot 25 jaar;

• Casa Resalto. Een transitwoning voor alleenstaande vrouwen en 
eenoudergezinnen ;

• Issue. Voorlopige huisvesting in samenwerking met Hoeksteen, SMES, l’Îlot en 
Diogenes.

Het programma Step Forward is gericht op dakloze jongeren tussen 18 en 25 
jaar die lijden aan verslaving en/of psychische kwetsbaarheid. Gebaseerd op het 
“Housing First”-model, maakt het de toegang tot huisvesting tot het beginpunt van 
de wederopbouw van de persoon mogelijk. 

In 2020
• 32 jongeren opgevolgd

• 3.830 ondersteunende diensten 

Het is gebaseerd op het beginsel dat de oorzaken van de ineenstorting 
gemakkelijker kunnen worden aangepakt zodra het huisvestingsprobleem is 
opgelost.

Het OCMW van de Stad Brussel en Samusocial beheren dit programma samen 
met verschillende verenigingen en instellingen (HERMESplus, het UMC St-Pieters, 
Transit, Source/La Rencontre, Jamais Sans Toit), om de nodige opties en steun aan 
te bieden die aangepast zijn aan hun behoeften.

Opdrachten
• De jongere laten profiteren van een aangepaste multidisciplinaire begeleiding 

zonder tijdslimiet; hem ondersteunen bij zijn stappen in verband met het 
beheer van huisvesting, het zoeken naar een baan, een opleiding, enz.

• Jongeren helpen keuzes te maken op basis van de opties die hun ter 
beschikking staan, teneinde hun levensproject op te bouwen en een gezonde 
overgang naar volwassenheid te bevorderen.

• Samen met de jongere nagaan wat zijn behoeften en wensen zijn, welke 
projecten en activiteiten hem in staat stellen zich sociaal en cultureel te 
engageren met het oog op de ontwikkeling van positieve sociale relaties 
(professioneel en privé).

3.2.1 - Housing First 18-25 jaar – Step Forward
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Casa Resalto, geopend in juli 2020, is een tijdelijke 
accommodatie voor alleenstaande vrouwen en 
eenoudergezinnen.

In 2020
• 10 opgevolgde personen

• 423 ondersteunende prestaties

• 252 individuele interviews 

Opdracht
Uit de grote noodcentra mensen halen voor wie een 
domiciliëring van essentieel belang is voor het deblokkeren 
van administratieve situaties (inkomen, kinderbijslag, 
openen van een bankrekening, enz.), medische situaties 
(medische kaart, ziekteverzekering, bezoek aan arts,enz.), 
verblijf kwesties…

Infrastructuur
Met de steun van de Cel Huisvesting en L’Îlot heeft 
Samusocial in juli 2020 de huur van een huis in Laken 
toegewezen gekregen voor een periode van tweeënhalf 
jaar. Het is een eengezinswoning met een maximale 
capaciteit van 12 personen. 

Dienstenaanbod
Overgangsaccommodatie beoogt het isolement te 
doorbreken via een globale en multidisciplinaire aanpak.

In de praktijk: geïndividualiseerde begeleiding en een 
persoonlijk project dat samen met de bewoners wordt 
opgesteld door middel van regelmatige bijeenkomsten; 
algemene doelstellingen die tijdens de verblijfsperiode 
moeten worden bereikt, met inachtneming van het 
tempo en het vermogen van elke persoon om zijn 
middelen te mobiliseren. De verblijfsduur is vastgesteld 
op drie maanden, driemaal verlengbaar, onder bepaalde 
voorwaarden.

Er wordt ook steun verleend na de huisvesting. Een jaar 
lang wordt elk kwartaal telefonisch contact opgenomen met 
mensen die Casa Resalto hebben bezocht.

Dienstenaanbod
De jongere krijgt onmiddellijk toegang tot veilige, 
betaalbare en passende huisvesting zonder voorwaarden 
vooraf. De Samusocial werkt samen met verschillende 
huisvestingsmaatschappijen (Sociale Verhuurkantoren, 
Openbare Vastgoedmaatschappijen, Grondregie, het 
OCMW-vermogen en particuliere eigenaars). Het 
huurcontract wordt op naam van de jongere gesteld, met 
inbegrip van zijn rechten en plichten als huurder, waardoor 
hij verantwoordelijk wordt en een rol speelt in het beheer 
van zijn woning.

Het ondersteuningsteam bestaat uit medewerkers van de 
Samusocial en het OCMW van Brussel met verschillende 
profielen en complementaire expertise ten behoeve 
van de jongeren (opvoeders, maatschappelijk werkers, 
psychologen, een wijkverpleegster, een coördinator).

Het Housing First-project werkt in een netwerk met 
verschillende hulp- en steunorganisaties in Brussel.

Gehost publiek
De kandidaten worden geselecteerd door een 
selectiecomité dat bestaat uit de maatschappelijk werker, 
de psycholoog, de coördinator van het Step Forward-team 
en de coördinator van de huisvestingsdienst van het OCMW 
van Brussel.

3.2.2 - Casa Resalto
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Het Issue-project biedt toegang tot geïndividualiseerde 
tijdelijke huisvesting voor een beperkte periode. Het werd 
gelanceerd in 2020 en is het resultaat van de gecombineerde 
expertise van vijf partners uit de sector: de Samusocial, 
Hoeksteen, SMES, l’Îlot en Diogènes.

Opdrachten
De doelstellingen van het maatschappelijk werk variëren 
naar gelang van de sociaal-administratieve situatie van de 
persoon vergezeld. Afhankelijk van het gekozen werkterrein 
is één acteur verantwoordelijk voor de follow-up.

De Samusocial beheert, samen met Diogenes en Hoeksteen, 
de as Respijt, Stabiliteit en Rechten Opening. Dit omvat :

• huisvesting;

• een algemene psychosociale ondersteuning die is 
afgestemd op de behoeften van de persoon (opening van 
administratieve rechten, toegang tot zorg, verbetering 
van het welzijn, motivatie, het opzetten van een stabiel 
professioneel netwerk om het isolement te doorbreken).

De samenwerking met plaatselijke actoren bevordert ook 
het gemeenschapswerk, het scheppen van banden en de 
sociale samenhang.

Ongeacht hun beroep dragen de bewoners van de 
appartementen financieel bij aan het project naargelang 
van hun persoonlijke situatie. Elk statuut wordt bepaald op 
basis van het inkomen van de persoon en evolueert in de 
loop van het project.

Infrastructuur
Het Issue-project werkt met overeenkomsten inzake 
onzekere bewoning die zijn gesloten met Openbare 
Vastgoedmaatschappijen, Sociale Verhuurkantoren en 
andere exploitanten van openbare huisvesting.

Toen het project van start ging telde het zeven woningen 
in de woonwijk Peterbos in Anderlecht, waaronder een 
appartement met twee slaapkamers voor Samusocial. 
In september 2020 leidde een brand onverwacht tot 
de sluiting van de bezetting en de herhuisvesting van 
de mensen die door het project werden gevolgd via 
noodopvangoplossingen.

Begin 2021 kon het publiek van het project Issue opnieuw 
gehuisvest worden in de Trois Pommiers, in Etterbeek, in 12 
appartementen, waarvan er twee bestemd zijn voor mensen 
die gevolgd worden door Samusocial.

3.2.3 - Issue
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Door de hulpbronnen van de gebruiker en al onze partners  te mobiliseren, begelei-
den onze maatschappelijk werkers de persoon in zijn of haar inspanningen om de 
meest duurzame oplossingen te vinden om van de straat te geraken.

Opdrachten
• Bevestiging van de tijdens de eerste opvang gestelde diagnose en vaststelling 

van de behoeften van de betrokkene;

• De persoon helpen bij de nodige stappen om zijn situatie te verbeteren 
(opening van zijn rechten, aanvraag van een Leefloon, uitkeringen, 
onderlinge verzekering, Dringende Medische Hulp voor zieken zonder 
ziektekostendekking, enz.);

• Zorgen voor toegang tot alle dringende materiële hulp (voedselpakketten, 
maaltijdcheques voor sociale restaurants, voorschotten op de uitkeringen van 
de volgende maand, enz.);

• De persoon naar een huisvestingsoplossing leiden die aangepast is aan zijn of 
haar situatie.

En 2020

3.665
personen ontvangen in 
individuele gesprekken, 

d.w.z. 61% van de in 2020 
gehuisveste bevolking

1.591
mensen verwezen naar een 
oplossing om de straat te 

verlaten

4.1. Sociale begeleiding

4. Begeleiding
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In het kader van de noodopvang wordt het sociaal toezicht uitgeoefend via permanente 
bezoeken, elke dag van de week, overdag en/of ‘s avonds. Het bestaat uit:
• Gesprekken – anamnese/ algemene medisch-psycho-sociale diagnose;

• Geïndividualiseerde ondersteuning van de persoon in zijn of haar sociaal-administratieve procedures : Herstel van sociale 
rechten (sociaal integratie-inkomen, werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, ziektekostenverzekering, 
enz.); Het in gang zetten van wettelijke procedures (regularisatie, gezinsrechten);

• Fysieke begeleiding van de persoon in zijn contacten met de verschillende diensten en administraties.

• Toezicht op het onderwijs (registratie, follow-up, schoolondersteuning, enz.);

• Doorverwijzingen van de straat (opvanghuizen, gespecialiseerde instellingen, huisvesting, Housing First, enz.);

De 24-uursregeling in het kader van de strijd tegen Covid-19
De uitbreiding van het opvangaanbod tot een 24-uursregeling, aanvankelijk bedoeld om de circulatie van het virus naar 
buiten te beperken, heeft het algemene gevoel van stabiliteit aanzienlijk versterkt en de banden tussen de bewoners en de 
PMS-teams aangehaald. Dit heeft geleid tot een duidelijke verbetering van de kwaliteit van de steun. Het percentage bewo-
ners dat een individueel gesprek krijgt, is met 12% gestegen: 61% in 2020 tegenover 49% in 2019. Bovendien werden 
2.521 mensen ten minste drie keer in een individueel gesprek ontvangen, d.w.z. 42% van het opgevangen publiek.
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De medische hulpverleners in de noodopvangcentra van Samusocial verwelkomen 
alle mensen die gezien willen worden en helpen hen een maximum aan autonomie 
in hun zorg terug te krijgen door een zorgnetwerk rond hen te creëren of te hers-
tellen.

Opdrachten
Medisch personeel heeft verschillende doelstellingen:

• Een globale medische diagnose;

• Behandeling en nazorg voor mensen met chronische en/of acute 
aandoeningen;

• Verwijzing naar ziekenhuis en/of ambulante zorgstructuren (medische centra, 
ONE, gezinsplanning, enz.);

• Bewustmaking van risicobeperking;

• Hygiënebewustzijn;

• Gezinsplanning (preventie, contraceptie, enz.).

Elk centrum beschikt over een ziekenboeg met de nodige medische apparatuur 
voor het nemen van parameters en het verrichten van wondverzorging, maar ook 
voor hygiëne. Een apotheek is ook beschikbaar voor noodgevallen of essentiële 
geneesmiddelen.

De medische teams werken nauw samen met hun sociale en psychologische 
collega’s en met het externe netwerk, met als doel een zo volledig mogelijke 
ondersteuning te bieden, aangepast aan de behoeften en vragen van de persoon.

In 2020

166.117
medische prestaties voor 5.965 
ondergebrachte personen, een 
gemiddelde van 455 diensten 

per dag

74.045
prestaties in al onze 

opvangcentra, d.w.z. een 
gemiddelde van 203 prestaties 

per dag

92.072
prestaties in ons medisch 

centrum, de Médihalte, een 
gemiddelde van 252 prestaties 

per dag

4.2. Medische begeleiding
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In 2020 konden alle apparaten het hele jaar door een beroep doen op een vaste verpleegster. Artsen van Dokters van de 
Wereld hebben ook consultaties uitgevoerd in de centra.

Personen wiens gezondheidstoestand een herstelperiode en/of specifieke verzorging vereist, kunnen worden opgenomen in 
de Medihalte, het medisch opvangcentrum van de Samusocial.

Toediening van geneesmiddelen 54232

Gesprekken 53383

Parameters opnemen 15446

Sociale/medische procedures 7460

Patiënteneducatie 6911

ADL-stimulering 6708

Verpleegkundige evaluatie 4621

Wondverzorging 3733

Andere 3038

Linnenbeheer 2594

Voorkomen van besmetting 2493

Hygiënezorg 2000

Bedden opmaken 762

Begeleiding 685

Medische beoordeling 678

Verwijzing naar spoedgevallen 401

Puff distributie 358

Externe evaluatie 300

Voorschrift 166

Instelling van een nieuwe behandeling 103

Uitgevoerde diensten en activiteiten

In 2020 werden op alle Samusocial-locaties 166 117 
medische en verpleegkundige diensten verleend (455 per 
dag).

 Er werden 401 verwijzingen naar ziekenhuisnoodgevallen 
gedaan, d.w.z. meer dan één per dag, waaruit de 
kwetsbaarheid van ons publiek blijkt.
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Pathologieën

Een reeds in 2019 waargenomen trend, de toename van de prevalentie van neu-
ropsychiatrische pathologieën (verslaving en de neuropsychiatrische gevolgen 
daarvan, psycho-psychiatrische pathologieën, en andere), werd in 2020 beves-
tigd en ging overheersen. Dit kan met name worden verklaard door het voort-
durende gebruik van de zogenaamde “winter”-accommodatie, die regelmatiger 
toegang biedt aan minder kwetsbare personen die vatbaarder zijn voor “lichte” 
neuropsychiatrische problemen, en door de gezondheidscontext, die als een 
echte katalysator voor psychisch lijden heeft gefungeerd en nog steeds fungeert.
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Opdrachten
Door middel van geïndividualiseerde zorg en follow-up, streeft het team van 
psychologen naar:

• Het scheppen van een vertrouwensbandmet de persoon;

• Het psychisch lijden en gevoel van uitsluiting te verlichten door regelmatige 
ontmoetingen en actief en empathisch luisteren;

• Het aanmoedigen van herstel van de banden met sociale/medische instellin-
gen en met het persoonlijke netwerk van de betrokkene – als dat er is;

• Zo niet, de oprichting van een aangepast zorgnetwerk rond de persoon voors-
tellen;

• Indien mogelijk, de betrokkene naar een geschiktere woonplek te sturen;

• Te reageren op crisis-/decompensatiesituaties met een “warme” klinische 
beoordeling. Dit wordt bereikt door een passend kader rond de persoon te 
verschaffen om zijn lijden te verlichten.

In 2020

882
psychologische gesprekken

314
personen werden ontvangen in 

een psychologisch gesprek

4.3. Psychologische begeleiding
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Een antwoord aan een constante vraag op het gebied van de 
sociale onzekerheid
Sommige werknemers die weinig of geen ervaring op dit gebied hebben, hebben 
kunnen vertellen over hun moeilijkheden bij het vaststellen van en vooral bij het 
omgaan met soms complexe “psychologische” problemen.

De aanwezigheid van psychologen op de noodopvanglocaties beantwoordt 
aan een constante vraag op het gebied van de sociale onzekerheid in verband 
met geestelijke gezondheidsproblemen. Een globale (en dus multidisciplinaire) 
beoordeling van een probleem is immers van essentieel belang om het zo goed 
mogelijk te kunnen doorgronden.
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Verdeling van de 1.591 oriëntaties 
naar categorie publiek
In 2020 hebben de Psycho-Medische-Sociale (PMS)-ondersteuningsteams voor 
1.591 mensen projecten voor doorverwijzing naar het verlaten van de straat vol-
tooid. Dit cijfer toont een spectaculaire stijging van 84% ten opzichte van 2019.

Dit kan met name worden verklaard door wat “nevenvoordelen” van de CO-
VID-19-pandemie zouden kunnen worden genoemd. De 24-uurs opvang, de 
scheiding van de verschillende soorten publiek, het overdrachtssysteem en 
het feit dat de beschutte personen langer in de huisvestingsprogramma’s van 
Samusocial verbleven, hebben de kwaliteit van de follow-up van het PMS en de 
uitvoering van de doorverwijzingsoplossingen immers aanzienlijk verbeterd.

5. Oriëntaties bij het  
verlaten van de straat

Personen in gezinsverband (63.86%)

Heren (19.11%)

Vrouwen (16.84%)

NBM (0.19%)

Personen in gezinsverband 1.016 63,86 %

Heren 304 19,11 %

Vrouwen 268 16,84 %

NBM 3 0,19 %

In 2020

1.591
mensen doorverwezen

1.016
mensen in gezinsverband

268
vrouwen

304
mannen
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Verdeling van de oriëntaties naar samenstelling
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Personen in gezinsverband

Vrouwen

Heren

De meest voorkomende verwijzingen door onze teams zijn: particuliere huisvesting (381 – 23,9%); Fedasil-centra voor 
asielzoekers (357 – 22,4%); opvangtehuizen (187 – 11,8%); huisvesting door familie of vrienden (139 – 8,7%).

Geconstateerd kan worden dat 77% van de mensen die toegang tot particuliere huisvesting hebben gekregen, gezinnen 
zijn. Ditzelfde publiek vertegenwoordigt 82% van de verwijzingen naar een Fedasil-centrum.
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Alleenstaande mannen

Personen in gezinsverband (704 gezinnen)

Alleenstaande vrouwen

NBM

1 2.760 46,27 %

2 2.269 38,04 %

3 931 15,61 %

4 5 0,08 %

Er is een aanzienlijke daling van 32,8% van het aantal 
mensen dat is ondergebracht in de huisvestingsprogram-
ma’s van Samusocial in vergelijking met vorig jaar (5.965 
tegenover 8.875 in 2019).

Dit kan met name worden verklaard door een lagere omzet 
dan in andere jaren, in het kader van de bestrijding van 
het Covid-19-virus. Vanaf half maart is het systeem van 
overdrachten, dat reeds tijdens de winterperiode werd 
toegepast, gesystematiseerd. Mensen met een reservering 
behouden hun plaats en mensen die bekend zijn bij de Sa-
musocial kunnen altijd onderdak krijgen via de telefonische 
permanentie binnen de grenzen van de beschikbare capa-

citeit. De opvang van nieuwe mensen zal worden beperkt 
tot mensen in een bijzonder kwetsbare situatie, d.w.z.: ge-
zinnen, alleenstaande vrouwen, mensen die het ziekenhuis 
verlaten en door ziekenhuizen worden doorverwezen, en 
mannen met een bijzondere kwetsbaarheid die door onze 
medisch-psycho-sociale teams wordt gediagnosticeerd.

Ondanks deze daling was er een lichte stijging van het 
aantal mensen in gezinsverband (2,35%) en alleenstaande 
vrouwen (5,8%).

B. Vaststellingen betreffende 
het opgevangen publiek

Verdeling van de 5.965 personen die in 2020 worden 
ondergebracht
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Leeftijd opgevangen personen

0 tot 9 jaar 7,73% -7,44%

10 tot 19 jaar 4,06% -4,98%

20 tot 29 jaar 7,09% -14,38%

30 tot 39 jaar 8,35% -14,60%

40 tot 49 jaar 5,52% -10,04%

50 tot 59 jaar 3,47% -6,61%

60 tot 69 jaar 1,29% -3%

70 tot 79 jaar 0,37% -0,91%

> 80 jaar 0,07% -0,1%

Vrouwen

Mannen

2020 

(3
.570)

59,85%

2019 

(9
10)

15,26%

2018 

(3
37)

5,65%

2017 

(2
71)

4,54%

2016 

(1
83)

3,07%

2015 

(1
86)

3,12%

2014 

(1
56)

2,62%

2013 

(2
47)

4,14%

2012 

(1
05)

1,76%

15,17% van het publiek dat door Samusocial-centra wordt opgevangen zijn jonge kinderen onder de 10 jaar;

21,73% van het bediende publiek is minderjarig;

68,63% van het bediende publiek is jonger dan 40 jaaren;

5,74% van het publiek is ouder dan 60 jaar.

40% van het ontvangen publiek was vóór 2020 bekend.

75% van het publiek werd voor het eerst in de afgelopen twee jaar ontvangen.

Verdeling van het ontvangen publiek volgens het jaar 
van de eerste oproep
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Bronnen van inkomsten (alleen volwassenen)
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Bijna 2/3 van de gehuisveste personen heeft geen bron van inkomsten 
(63%), 20% meer dan in 2019.

De meest voorkomende bron van inkomsten is de Leefloon, in 10,5% van de 
gevallen.

5% ontvangt een ziektekostenverzekering, 5% een werkloosheidsuitkering 
en 3% kinderbijslag.

3% ontvangt een beloning voor een baan, al dan aangegeven (2%) of niet 
(1%). 1% leeft uitsluitend van het bedelen.

30,4% van het publiek is houder van Belgische papieren: paspoort, 
identiteitskaart of verblijfsvergunning;

12,31% heeft Europese papieren, d.w.z. 2,47% meer dan vorig jaar. 31,59% 
van de mensen zijn in het bezit van Belgische of Europese papieren, 
waaruit kan worden afgeleid dat bijna 70% van de in 2020 ondergebrachte 
personen geen Belgische of Europese papieren heeft.

Het percentage mensen met een paspoort of identiteitskaart die is 
afgegeven door een land buiten de EU, is daarentegen met 10,24% gedaald, 
van 36,86% in 2019 tot 26,43% in 2020.
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Gemelde oorzaken van breuk

Verdeling van de 1591 verwijzingen naar categorie  
publiek

Migratie 34,18

Verlies privéwoning 27,97

Andere 15,69

Huiselijk geweld 8,13

Ontslag uit een
instelling (opvangtehuis, rusthuis, ...) 2,91

Gezondheid 2,58

Verslaving 2,5

Mentale gezondheid 1,98

Financieel 1,35

Einde ziekenhuisopname 1,35

Slachtoffer (diefstal, geweld...) 0,85

Handicap 0,44

Mislukte doorverwijzing 0,08

Personen in gezinsverband (63.86%)

Heren (19.11%)

Vrouwen (16.84%)

NBM (0.19%)

Personen in gezinsverband 1.016 63,86 %

Heren 304 19,11 %

Vrouwen 268 16,84 %

NBM 3 0,19 %

De meestvoorkomende oorzaken van dakloosheid zijn 
migratie, uitzetting of verlies van huisvesting, gezins- en 
huwelijksproblemen.

Deze oorzaken sluiten elkaar natuurlijk niet uit, wat de 
herintegratie nog moeilijker maakt.

Bovendien worden verslaving en geestelijke 
gezondheidsproblemen duidelijk onderschat in de 
verklaringen van de betrokken personen, die niet altijd in 
staat zijn hun situatie te beoordelen.

Opgemerkt zij dat de migratie, die vorig jaar een 
spectaculaire stijging kende, met 14,97% is gedaald 
(34,18% in 2020 tegenover 49,15% in 2019).

In 2020 voltooiden de PMS-ondersteuningsteams het 
straatoriëntatieproject voor 1 591 mensen, d.w.z. 26% 
van het beschutte publiek. Dit cijfer ligt 84% hoger dan 
in 2019. Dit kan met name worden verklaard door wat de 
“nevenvoordelen” van de Covid-19-pandemie zouden 
kunnen worden genoemd.

De 24-uurs opvang, de scheiding van de verschillende 
soorten publiek, het hierboven uiteengezette 
overdrachtssysteem en het feit dat de gehuisveste personen 
langer in de huisvestingsprogramma’s van Samusocial 
verbleven, hebben de kwaliteit van de follow-up van het 
PMS en de uitvoering van de doorverwijzingsoplossingen 
immers aanzienlijk verbeterd.
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2. 
OPDRACHT 

«VERZOEKERS OM 
INTERNATIONALE 

BESCHERMING»
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A. Uitgerolde activiteit
Opvangplaatsen beheerd door Samusocial met een 

mandaat van Fedasil voor mensen die verzoeken om 
internationale bescherming.

Dienstenaanbod
Naast de 24-uurs accommodatie, die drie maaltijden per dag omvat, toegang tot 
sanitaire voorzieningen, wasfaciliteiten, toegang tot internet, enz., profiteren 
asielzoekers van diensten waarin specifiek wordt voorzien door de “opvangwet”:

• sociale begeleiding ;

• paramedisch overleg met medische coördinatie;

• toegang tot taal- en integratiecursussen;

• rechtsbijstand;

• de mogelijkheid om deel te nemen aan gemeenschapswerk ;

• het verstrekken van zakgeld eenmaal per week.

In 2020

1.121
personen ondergebracht

91
gezinsleden

30
alleenstaande vrouwen

863
alleenstaande mannen

188
kinderen (waaronder 137 NBM)
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Infrastructuur
450 huisvestingsplaatsen worden momenteel beheerd door Samusocial onder een Fedasil-mandaat:

• 350 plaatsen in het centrum van Neder-over-Heembeek, voornamelijk bedoeld voor alleenstaande mannen;

• In december 2020 zijn 100 plaatsen geopend in het centrum van Koekelberg, voornamelijk bestemd voor gezinnen; 
dit centrum kan uiteindelijk 238 mensen opvangen.

De opdracht “Verzoekers om internationale 
bescherming” in 2020
De noodopening van een 
honderdtal transitplaatsen voor 
kwetsbare personen

In september 2020 heeft Fedasil Samusocial gevraagd om 
een kwetsbare bevolkingsgroep (alleenstaande vrouwen, 
gezinnen, kwetsbare personen, enz.) op te vangen tijdens 
de transitperiode (personen die voor het eerst aankomen in 
afwachting van hun afspraak bij de vreemdelingendienst). 
Doordat de Covid-19-pandemie de procedures heeft 
stopgezet en vertraagd, zijn veel mensen “uit het systeem” 
gekatapulteerd tot ze een afspraak kregen bij de Dienst 
Vreemdelingenzaken… en dus op straat kwamen te staan. 
In het centrum van Neder-over-Heembeek werden voor 
dit specifieke publiek 100 plaatsen geopend en daarvoor 
moesten 100 permanente bewoners van het centrum 
worden overgebracht naar andere centra van Fedasil en het 
Rode Kruis. Deze situatie duurde tot november 2020.

De ontvangst van NBM in de 
«observatie»-fase

Vóór februari 2020 ontving de Samusocial alleen zwer-
vende niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBM) 
die door de Dienst voogdij waren doorverwezen. Zij verble-
ven slechts twee nachten in de Samusocial-centra, terwijl 
zij besloten of zij al dan niet asiel zouden aanvragen en 
werden geheroriënteerd.

In februari 2020 werden in het centrum van Ne-
der-over-Heembeek 15 plaatsen voor langer verblijf 
geopend voor NBM in de zogenaamde “waarnemingsfase”, 
d.w.z. dat zij hun asielaanvraagprocedure zijn begonnen en 
wachten op de resultaten van de onderzoeken om hun leef-
tijd te bevestigen. Zodra de resultaten binnen zijn, worden 
zij doorverwezen naar een observatie- en oriëntatiecentrum 
of naar een centrum voor volwassenen.
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Heren (76.98%)

Personen in gezinsverband (8.12%)

Vrouwen (2.68%)

NBM (12.22%)

B. Vaststellingen betreffende 
het opgevangen publiek

Verdeling van de 1.121 ondergebrachte personen
Hieruit blijkt dat meer dan driekwart (77%) van het ontvangen publiek bestaat uit alleenstaande mannen.

Mensen met een gezin vertegenwoordigen 8%, alleenstaande vrouwen 3% en NBM 12%. In 2020 hebben de Samuso-
cial-centra 188 kinderen opgevangen (waaronder 137 NBM).

Heren 863 76,98 %

Personen in gezinsverband 91 8,12 %

Vrouwen 30 2,68 %

NBM 137 12,22 %
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Meest vertegenwoordigde nationaliteiten

Verdeling naar leeftijd

De eerste plaats is voor Afghanistan (20,8% van het publiek). Dit kan worden 
verklaard door het hoge percentage Afghanen onder de NBM (niet-begeleide min-
derjarige vreemdelingen, waarvan 61% uit dit land afkomstig is) en het transitpu-
bliek (zie de opvang van NBM in de fase “observatie”), twee categorieën publiek 
die worden gekenmerkt door een kort verblijf en een groot verloop. Als we ons 
richten op de rest van het publiek, is Palestina veruit het meest vertegenwoordigd 
(met 23%), gevolgd door Syrië (9,1%) en Guinee (ook 9,1%), terwijl Afghanistan 
goed is voor 7% van de ontvangen mensen.

Het is zo dat Somalië weliswaar op de derde plaats staat (met 8,7% van het ont-
vangen publiek), maar oververtegenwoordigd is als gevolg van de noodopening 
van een honderdtal transitplaatsen voor kwetsbare personen van september tot 
november 2020. Hoewel mensen uit Somalië 19% van dit specifieke publiek uit-
maken, daalt dit percentage tot 1% voor het publiek bij de “gebruikelijke” centra 
(noch NBM, noch “transit”).

De leeftijdsgroep onder de 18 jaar lijkt sterk vertegenwoor-
digd (16,8%). Dit komt door de occasionele ontvangst van 
NBM, die door de voogdijdienst worden gestuurd en die 
slechts twee of drie nachten blijven.

50,9% van de opgevangen personen zijn jongeren van 18 
tot 30 jaar.

• Mensen krijgen de status van internationale bescherming (vluchteling of sub-
sidiaire bescherming). De meeste bewoners integreren een “Lokaal Opvang 
Initiatief” (ILA), tijdens de overgang naar particuliere huisvesting.

• Mensen worden overgebracht naar een ander opvangcentrum dat deel uit-
maakt van het opvangnetwerk van het agentschap Fedasil.

• Mensen ontvangen een “Bevel om het Territorium te Verlaten”. Deze mensen 
krijgen een “terugkeerplaats” toegewezen in een centrum in België.

• Mensen geven hun woning op: sommige bewoners verlaten het centrum om 
voor het einde van de procedure om een particuliere woning te betrekken of 
België te verlaten.

Vier mogelijke 
scenario’s over 
het verlaten van 
het centrum:
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3.  
DE SOCIAAL- 
PROFESSIONELE 
INTEGRATIEPOOL
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In juli 2020 werd de voormalige coördinatiedienst voor werknemers op grond 
van artikel 60 §7 -contract geïntegreerd in de personeelsafdeling om de pool 
«Socio-professionele integratie» te creëren. Doelstelling: de reikwijdte van 
de professionele integratie binnen de Samusocial verbreden, met name door 
toevoeging aan de monitoring van het Artikel 60 §7 -programma,de monitoring 
van stagiairs, gesubsidieerde contracuelen (GESCO) en dienstverleners van 
algemeen belang (DAEB). Een ander doel is het verkennen van nieuwe wegen van 
sociaal-professionele integratie in overeenstemming met de Visie, de Missies en 
de Waarden van de New Samusocial.

 
De integratiepool zorgt voor:  

• ondersteuning van werknemers op grond van een artikel 60 §7-contract 
tijdens hun integratiecontracten,

• administratieve opvolging van stagiaires,

• administratieve opvolging van GESCO-contracten in samenwerking met ACTI-
RIS,

• de link met de Diensten voor het Kader Alternatieve Gerechtelijke Maatrege-
len (AGM) voor dienstverleners van algemeen belang.

2020 in cijfers 
In 2020 werden 114 personen onder artikel 60§7 contract ondersteund door 
de integratiepool, van wie 68 hun contract in 2020 zagen aflopen vanwege het 
einde van het inburgeringstraject of contractbeëindiging. Van deze 68 einde-
contracten konden 25 arbeiders binnen New Samusocial als receptioniste, 
chauffeur, onderhoudsmedewerker, keukenhulp, nachtwaker, multifunctioneel 
medewerker, IT-ondersteuning, enz.

De activiteit met betrekking tot de opvolging van stagiairs, GESCO-contracten en 
dienstverleners van algemeen belang is nog niet voldoende belangrijk, aange-
zien de dienst deze taken aan het einde van het jaar heeft overgenomen.

In 2020

114
personen onder artikel 60§7 

contract ondersteund door de 
integratiepool

68
zagen hun overeenkomst  

beëindigd in de loop van 2020

25
konden werknemers worden 

aangeworven als loontrekkenden
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Analyse van de actie 2020
In de praktijk worden de meeste functies ingenomen door 
een mannelijk publiek. Er zijn uitzonderingen, maar we zijn 
verre van gendergelijkheid, zelfs als we de werving van 
werknemers aanmoedigen, voor functies als veilleuse en 
chauffeuse en open haard. Aan dit punt wordt bijzondere 
aandacht besteed.

Om de goede werking van de teams te garanderen, moet de 
juiste balans worden gevonden.

Het aandeel mensen onder artikel 60 §7-contract binnen 
teams zou idealiter niet meer dan 15 tot 20 procent van het 
personeelsbestand van een centrum moeten bedragen.

De inzetcijfers voor 2020 zijn enorm gestegen om dringend 
te kunnen reageren op de Covid-crisis en de opening van 
verschillende centra. Hoewel dit engagement dit jaar 
moeilijk te realiseren is, handhaven we de doelstelling van 
15-20% positieve interne uittredingen als re-integratie-
quotum.

Elke situatie is specifiek, sommige mensen hebben nooit in 
de sociale sector gewerkt, maar vinden hun roeping door te 
werken in Samusocial onder een contract van artikel 60 §7. 
Ze verwerven dan de interpersoonlijke vaardigheden die 
nodig zijn voor dagelijks contact met ons publiek. Ons doel 
in 2021 is dan ook om een proactief opleidingsbeleid in te 
zetten met het oog op de ontwikkeling van de gedragsvaar-
digheden van deze medewerkers.

Hiertoe werden door de Integratiepool twee soorten 
opleidingen opgezet in het kader van de inzet van de door 
de verschillende OCMW’s ontwikkelde plannen voor het 
verwerven van vaardigheden:

• De nodige opleiding voor alle vervulde functies. Vanaf 
januari 2021 zullen werknemers deelnemen aan ver-
plichte trainingen. Sommige hebben betrekking op alle 
werknemers op grond van artikel 60 §7, zoals de juiste 
benadering van het publiek met wie we werken (interne 
opleiding), het beheer en begrip van agressie of zelfs 
EHBO-opleiding of bewustzijn van stoornissen  
psychiatrisch (externe opleiding)...   
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• Specifieke opleiding volgens de specifieke kenmerken 
van de functie. Zo kan een chauffeur deelnemen aan een 
opleiding over het begeleiden van personen met be-
perkte mobiliteit, een assistent-kok in opleiding «goede 
hygiënepraktijken»,… 

Gezien de context van de gezondheidscrisis werden de 
opleidingen 2020-2021 op afstand aangeboden, wat soms 
voor problemen kon zorgen bij sommige werknemers die 
niet vertrouwd zijn met het gebruik van IT-tools.

Andere opgemerkte moeilijkheden: 

• onvoldoende aanbod van opleidingen, zowel intern als 
extern;

• de beperkingen van bepaalde soorten werkuren (nacht- 
en weekenduren) die het toezicht op de werknemers 
en het aangaan van nieuwe partnerschappen met de 
verschillende OCMW’s bemoeilijken;

• de niet-erkenning van onze instelling als een bedrijf 
in de sociale economie (Ecosoc) verhindert dat we een 
mandaat krijgen als een bedrijf voor sociale integratie.

Perspectieven 
• Consolidatie en ontwikkeling van de verschillende  

integratieassen eind 2020 hervat.

• Uitbreiding van het netwerk van OCMW-partners voor 
werknemers onder contractartikel 60§7.

• Het draagvlak op het gebied van inburgeraars versterken.

• Formaliseren onze belangenbehartiging en discussies 
starten op institutioneel niveau om zo snel mogelijk 
erkend te worden als sociaal-professioneel  
integratiebedrijf.

• Ons aanbod van sociaal-professionele integratie-
contracten vergroten, in het bijzonder door nauwere 
samenwerkingen met Actiris.
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4.  
VASTSTELLINGEN  
& INTENTIES
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Herziening van het 
opvangmodel
De bijzondere omstandigheden van 2020, de pandemie Co-
vid-19 en de ingestelde overheidsmaatregelen om deze in 
te dijken, hebben een reeks maatregelen tot gevolg gehad 
waarvan New Samusocial al in 2019 voorstander was, meer 
bepaald:

• Systematische opvang 24/24 uur in alle voorzieningen 
voor noodhuisvesting;

• Aangepaste onderdakinfrastructuren voor de opvang van 
een zeer uiteenlopend publiek;

Voor 2021 stellen we ons tot doel deze opgestarte bewe-
ging verder te zetten en menswaardige en kwaliteitsvolle 
opvang te bieden aan de personen die wij helpen.

Specifieke te behouden 
en/of te ontwikkelen 
opvang
Elk publiek zou idealiter moeten worden opgevangen in een 
centrum dat is aangepast aan de specifieke situatie. Dit doel 
streven wij na met de middelen waarover wij beschikken, en 
ondertussen bouwen wij gespecialiseerde centra uit voor de 
opvang van een zeer uiteenlopend publiek. Medihalte voor 
zieken en/of personen in revalidatie, centra voor gezinnen 
in een situatie wat toelaat hen daarna te richten naar inte-
gratieoplossingen, centra voor vrouwen, waarvan het eerste 
kon worden geopend in 2020,… 

Natuurlijk zijn deze centra die specifieke problemen behan-
delen kleiner en vaak ook duurder dan de grote noodcentra, 
maar ze bieden wel oplossingen om veel meer mensen van 
de straat weg te houden.

Aangepaste begeleiding 
die ons helpen oplossin-
gen te vinden en mensen 
onderdak te geven
Daarbij is een multidisciplinaire en psychologische-me-
dische-sociale aanpak nodig voor de onmiddellijke en 
kwaliteitsvolle opvang van de persoon in kwestie, enerzijds 
om onmiddellijk te kunnen beantwoorden aan diens eerste 
noden, maar anderzijds om hem te begeleiden weg van de 
straat en naar integratie.

Voor Samusocial is het onder andere van essentieel belang 
om na te denken over de uitbreiding van het programma 
Housing First en onze expertise inzake begeleiding voor dit 
soort interventie verder te ontwikkelen.

2020 kende een mooie vooruitgang in deze zin, met de 
oprichting van twee nieuwe projecten voor “housing”: 
Casa Resalto en Issue. Deze integratievoorzieningen laten 
toe zelfstandige personen op te vangen in een menselijke 
infrastructuur die gepaster is dan in een noodcentrum. De 
personen die hier onderdak krijgen hebben de kans om er 
sneller bovenop te komen en om goed begeleid door onze 
teams aan hun profiel aangepaste oplossingen te vinden om 
weg van de straat te geraken.

We zeggen het elk jaar weer, de term “dakloosheid” 
omvat een veelheid individuele en verschillende 
situaties waarop we op de meest gepaste manier een 
antwoord moeten proberen te vinden. Langdurig daklo-
zen, gezinnen, al dan niet legaal, migranten, illegalen, 
jongeren uit gebroken gezinnen, vrouwen die het 
slachtoffer zijn van partnergeweld … Sommigen hebben 
een verslaving, “psychische” problemen, medische 
problemen. Anderen bevinden zich in een onmiddelli-
jke noodsituatie en kunnen er gemakkelijker opnieuw 
bovenop komen.

Ook al leven er veel meer mannen op de straat dan 
vrouwen, gezinnen en vrouwen alleen op de straat 
worden alsmaar talrijker en het is praktisch onmogelijk 
om iedereen elke dag een plek te geven ondanks hun 
bijzondere kwetsbaarheid.
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Versterking van de 
mobiele hulpteams
Meer dan ooit maakt de actie van de maraudeteams van 
Samusocial het mogelijk om een eerstelijnsantwoord te bie-
den aan de noden die zijn ontstaan door de crisis Covid-19. 
Zo hebben we nieuwe partnerschappen aangeknoopt met 
Dokters van de Wereld, Artsen zonder Grenzen in het kader 
van het Outreach Support Team met het oog op een humane 
medische wachtpost, meer bepaald voor personen die in 
kraakpanden leven. Wij hebben ook een specifiek program-
ma met maraudes uitgewerkt voor de migranten van de wijk 
Noord, meer bepaald de vrouwen,…

Onze mobiele teams blijven overigens de barometer voor 
de evolutie van de dakloosheid in Brussel, het eerste alarm-
niveau voor humanitaire situaties waar dringende interven-
tie nodig is. Dankzij hun actie kunnen wij de bewegingen 
van de daklozen en de situatie van de kraakpanden volgen.

Antwoorden op de 
problematiek van de 
“rechtelozen”
Het is van essentieel belang om duurzame oplossingen te 
vinden voor de illegalen op het Brusselse grondgebied, 
meer bepaald oplossingen voor alternatieve huisvesting in 

de noodcentra. Deze personen vormen vandaag twee derde 
van het publiek van de noodcentra van New Samusocial. De 
aanpak van dit publiek moet anders zijn dan de aanpak van 
migranten op doorreis. Dit betekent ook dat New Samuso-
cial zich moet omringen met de juiste juridische competen-
ties.

De noodzaak van een 
betere kennis/studie van 
het dakloze publiek in 
Brussel
Omwille van de diversiteit van het opgevangen publiek 
in Brussel moet er ook in synergie worden gewerkt met 
de partners inzake hulp aan daklozen, meer bepaald 
Bruss’help, bij het uitwerken van een gemeenschappelijk 
systeem voor het analyseren van (sociologische, sociale, 
medische) gegevens. De kwaliteit van de analyses en de 
operationele antwoorden die daaruit voortvloeien, zullen 
afhankelijk zijn van de kwaliteit van onze gegevens.

Er bestaan vandaag erg weinig analyses bijvoorbeeld over 
het migratieprobleem in onze streek. Dit is een actuele uit-
daging: beter toegerust zijn voor een preciezere kennis van 
de samenstelling van het dakloze publiek in Brussel.
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5.  
FINANCIEEL 

VERSLAG
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35.962.730 € 
Het budget wordt berekend op basis van het 
kalenderjaar 2020

Budget 2020 : Financieringsbronnen

GGC* 75,83 %

Fedasil 17,58 %

Riziv 3,05 %

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1,37 %

Actiris/VDAB 0,58 %

Privé giften 0,54 %

Giften ondernemingen/Stichtingen/vzw 0,77 %

Stad Brussel 0,22 %

Andere opbrengsten 0,06 %

GGC* (75.83%)

Fedasil (17.58%)

Riziv (3.05%)

Autres (3.54%)

*Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel Hoofdstad

Andere
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Budget 2020 :  
Opsplitsing per missies

Opgelet, de vermelde cijfers verschillen van de in het boekjaar geboekte inkomsten en uitgaven zoals gepubliceerd bij de 
Nationale Bank van België omdat : 

• het 1e boekjaar van New Samusocial liep van medio mei 2019 tot 31/12/2020 ;

• ze geen rekening houden met de voorzieningen en waardeverminderingen en lasten van de vorige boekjaren.
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6.  
GETUIGENISSEN
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Christophe, opnieuw in 
een appartement dankzij 
het project Issue
Christophe woonde bijna twee jaar in een 
noodopvangcentrum van Samusocial en heeft nu sinds 
twee maanden zijn thuis. Hij heeft dit appartement 
gevonden dankzij het project ‘Issue’, één van de ‘Housing’ 
structuren van Samusocial. Dit programma heeft tot doel 
de intrek in een woning van mensen te bevorderen, in 
het bijzonder via het verkrijgen van hun administratieve, 
sociale en medische rechten. Christophe, 48 jaar, is een 
gelukkige begunstigde van het project. Hij heeft drie 
kinderen en de jongste, 15 jaar, komt regelmatig bij hem 
op bezoek. Deze vader-zoon momenten zijn van essentieel 
belang voor hem.

‘Voor de gezondheidscrisis ging ik vaak naar hem kijken op 
de voetbal. Ik ben trots op hem. Ik heb zin om er te zijn voor 
hem en te genieten van elk moment dat we samen kunnen 
doorbrengen… hij wordt te snel groot!’ zegt hij.

Gwendoline, bewoonster 
van de Sint-Maria 
Vrouwencentrum
Gwendoline vindt zichzelf een “groot idealist”. Voor haar 
is het daklozenbestaan een symptoom van een falende 
maatschappij, maar ze is ervan overtuigd dat solidariteit 
de remedie is. Na twaalf stielen, dertien ongelukken om 
in het levensonderhoud te voorzien en periodes op de 
straat ontdekt ze pas laat de opvangcentra van Samusocial. 
Op tweeënvijftigjarige leeftijd droomt ze ervan om 
kunstenares te worden.

“Ik ben niet gelovig, maar ik geloof in de mensheid. Ik denk 
dat we allemaal veel goeds en tegelijk veel minder goeds 
in ons hebben. Voor mij is dakloosheid de spiegel van alles 
wat verkeerd gaat in onze maatschappij. Ik ben er ook van 
overtuigd dat het om veel meer gaat dan enkel economische 
armoede. Kijk naar mij. Als kind kwam ik nooit iets te 
kort, maar geld en spullen zijn niet voldoende om weg te 
blijven van de straat. Ik vraag me soms af « Waarom ik en 
niet iemand anders? En waarom jij niet eigenlijk? » Ik heb 
het antwoord niet. Als je op straat belandt, geraak je niet 
meer vooruit… Ik heb soms op straat geslapen, vervuld van 
angst. Maar vandaag wil ik niet langer leven in angst. Ik 
heb gevochten, ik ben opgestaan tegen de situatie waarin ik 
was beland. Ik heb gestreden tegen de depressie. Depressie 

! Dat is wanneer je jezelf niet meer kunt verdedigen. Hier in 
het centrum zitten we allemaal wel met een aantal blutsen 
op de ziel. Maar op de ene of de andere manier werken we 
samen aan de heropbouw. We praten er veel over en dat 
maakt ons sterker. Ik denk dat ik door mijn levensparcours 
altijd de creatieve impulsen diep in mij verdrongen heb. Als 
je zo leeft, is zelfontplooiing niet aan de orde. Het overleven 
neemt te veel plaats. Maar vandaag voel ik dat de kunst me 
vooruithelpt.”

Gwendoline woont in Hotel Sint-Maria en deelt de kamer 
met twee andere vrouwen. Vóór ze zich aan de kunst wijdt, 
is Gwendoline samen met de begeleidingsteams van het 
centrum op zoek naar een woning. En dan kan ze eindelijk 
haar droom waar maken.
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Josimar, van Angola 
naar België: de 
ouderdomsdeken in het 
centrum voor asielzoekers 
van Neder-Over-
Heembeek
In de eetzaal van het centrum voor asielzoekers in Neder-
Over-Heembeek vinden de bewoners elkaar voor alle 
mogelijke activiteiten. Achterin de grote ruimte lijkt een rij 
zetels verlaten, maar bij nader toezien blijkt er toch iemand 
te zitten. Met de benen gekruist zit een man rustig te lezen 
in zijn notaboekje en schrijft af en toe enkele opmerkingen 
neer. De man met zijn zwart-wit gestreepte hemd en 
passende das lijkt volledig verzonken in zijn lectuur.

Bij onze aankomst klapt hij zijn schriftje echter fluks toe, 
staat op en stelt zich voor, steunend op zijn wandelstok:

“Ik ben Josimar, maar hier noemt iedereen mij Tonton.

Heel mijn leven lang ben ik opgekomen voor anderen. Als 
oud-vakbondsman kreeg ik al snel door dat het uiterlijk 
belangrijk is wanneer je de rechten van anderen moet 
verdedigen. Ik herinner me dat ik als twaalfjarige al leerde 
een das te knopen. Later kon ik met spaargeld enkele 
kostuums kopen. Maar ik heb nog altijd een gezin ten laste 
waar ik vandaan kom, dus dat is nu mijn prioriteit niet. Ik 
zal mij dat genoegen permitteren wanneer het opnieuw 
kan. 

Vorig jaar ben ik mijn grootvader verloren. Net voor zijn 
dood heeft hij mij zijn wandelstok gegeven en die heb 
ik nu altijd aan mijn zijde. Net zoals ik migreerde deze 
wandelstok van Angola naar België. Grootvader is een 
eeuw oud geworden en toen hij mij de stok toevertrouwde, 
wenste hij mij een leven zo lang als het zijne. Hij dient niet 
om te lopen, maar hij is een steun voor mij. Dit is de mooiste 
erfenis die hij mij kon nalaten omdat ze vergezeld is van 
een wens. Als ik oud ben en behoefte heb aan een steun bij 
het lopen, zal ik hem gebruiken. Maar dat is nu nog niet 
het geval. Deze wandelstok bereidt me voor op mijn oude 
dag. Soms bekijk ik hem en denk aan wat de toekomst zal 
brengen.

De zon helpt ook bij het denken aan de toekomst. Ik sta 
telkens opnieuw in bewondering! Ik ben opgegroeid met 
de zon. Een beetje zoals met een grote broer. Weet u, het 
was niet eenvoudig om mijn land achter mij te laten. Mijn 
verhaal is behoorlijk ingewikkeld, en zo zijn er hier nog. Ik 
heb altijd alles gedaan om anderen zo goed als mogelijk te 
beschermen maar ik moest weg, het werd te gevaarlijk. Ik 
heb in Angola heel wat beproevingen doorstaan die bijna 
mijn leven hebben gekost. Ik heb mijn kinderen niet zien 
opgroeien en mijn familie draagt me niet meer in hun hart. 
Maar ik probeer de toekomst elke dag vanuit een ander 
oogpunt te bekijken. Ik ben eigenlijk nog jong. Ik ben pas 
46 jaar en de toekomst ligt voor mij. Wat me iedere dag 
opnieuw motiveert, is het idee dat mijn gezin op een dag 
toch opnieuw bij me zal zijn. Vroeg of laat zie ik ze terug, 
dat weet ik.’’

Toen het coronavirus toesloeg, raakte Josimar zijn job als 
ober in een restaurant kwijt. Hij heeft zich ingeschreven 
bij Actiris en wil zo snel mogelijk opnieuw aan de slag. In 
de tussentijd blijft hij actief deelnemen aan het leven in 
het centrum en blijft hij hopen op een hereniging met zijn 
gezin.
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Ilham, bewoonster van 
ons transithuis Casa 
Resalto: “Het was altijd 
mijn droom om naaister te 
worden”.
In het salon van het transithuis worden we ontvangen door 
Ilham, een alleenstaande moeder met twee kinderen, om 
haar verhaal te vertellen en haar dromen met ons te delen.

Tijdens het lange gesprek dat blijk geeft van haar 
optimisme vertelt ze over de toekomst maar ook over de 
tegenslag waarmee ze tot nog toe te maken heeft gekregen.

“Mijn naam is Ilham. Vroeger zat ik in informatica, maar nu 
droom ik ervan om naaister te worden. Op een dag ben ik 
ziek geworden en daarmee ging heel mijn leven onderuit. 
Uiteindelijk ben ik met mijn twee kinderen terechtgekomen 
in een opvangcentrum van Samusocial. Vandaag wonen we 
samen met twee andere vrouwen in de Casa Resalto.

In het dagelijks leven ga ik eens graag wandelen. Als ik de 
voorbijgangers in de straat bekijk, laat ik mijn verbeelding 
de vrije loop en stel ik me die mensen totaal anders gekleed 
voor. Waar ik vandaan kom, betekent Ilham “een ingeving”. 
Ik ben erg gehecht aan die voornaam. De naaiontwerpen 
die ik maak, zijn puur instinctief: ik neem een balpen en zet 
de ontwerpen op papier, zo, met de losse hand. Ik teken de 
kraag, de mouwen … Dat is een klein genoegen dat mezelf 
gun, dan ben ik echt mezelf. Nog niet zo lang geleden, 
beschouwde ik zoiets als luxe, maar nu niet meer. Als je 

zoveel beleefd hebt, denk je niet onmiddellijk meer aan 
jezelf. Je bent op zovele dingen gefocust dat je aan jezelf 
voorbijgaat. Naaien brengt mij tot rust en helpt me om 
geduld te oefenen in het leven. Ik zou hiervoor vaker de tijd 
willen nemen. Echt doen wat ik in mijn hoofd heb, dat is één 
van mijn grootste dromen. Bij het naaien ben ik vrij. Op dit 
moment rust ik uit. Dat is ook belangrijk. Ik vergeet nooit 
de moeilijke momenten die we hebben beleefd. Hier in dit 
huis kunnen we de stap zetten naar iets nieuws. Ons leven 
van vroeger afsluiten en een nieuwe fase van ons bestaan 
aanvatten. Ik ben bijzonder enthousiast en mijn hoofd zit 
vol dromen.

Toen we aankwamen in de Casa Resalto stelde ik vast dat 
één van de vrouwen die in het huis woont ook naait. Haar 
specialiteit is lingerie. Dat heb ik nooit gedaan en ik zou 
het graag van haar leren. Ik heb helaas mijn ontwerpen 
moeten achterlaten toen ik naar België kwam, maar ik 
hoop weldra een hoekje vrij te maken in mijn kamer om 
opnieuw een naaimachine neer te zetten en opnieuw kleren 
te ontwerpen. Ik hoop hiervan nog ooit mijn beroep te 
maken.”

Ilham heeft een verblijfsvergunning maar haar kinderen zijn 
Belg. Ons team biedt ondersteuning bij de formaliteiten om 
de verblijfsvergunning te hernieuwen en haar situatie op 
langere termijn veilig te stellen. Daarvoor moet zij ook op 
zoek naar werk en naar een woning: “Op termijn bestaat de 
doelstelling erin dit gezin te begeleiden naar een blijvende 
woonoplossing, waarbij we rekening houden met hun wens 
om in de Brusselse rand te gaan wonen”, vertelt Sophie, 
coördinatrice van het project. Met een beetje geduld 
kunnen Ilham en haar kinderen binnenkort een eigen 
woning betrekken. Dan zijn ze eindelijk thuis.
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Laurent, verpleegkun-
dige en ‘medisch focal 
point’ bij Medihalte
Laurent is verpleegkundige en ‘medisch focal point’ 
bij Medihalte: hij verstrekt eerstelijnsverzorging 
aan bewoners en bekijkt de toegangsaanvragen 
tot het centrum van daklozen op het einde van een 
ziekenhuisopname.

‘Ik hou in mijn werk vooral van het contact met de 
patiënten. Dankzij mijn functie van medisch focal point 
heb ik ook veel interacties met de verzorgers. In dit 
beroep komt het relationele enorm aan bod en daar hou 
ik echt van.’

Een bijzonder kenmerk van Laurent is, dat hij graag de 
zorgverlening op muziek biedt. ‘Wanneer een patiënt 
binnenkomt, vraag ik wat hij zou willen horen. Sommigen 
kiezen graag hun muziek, anderen hebben geen voorkeur 
en dan start ik een playlist of zet ik de radio aan. Ik 
vind dat dit een minder plechtige en warmere sfeer kan 
creëren. Het brengt iedereen in een goede stemming.’

Robert: zijn eigen woning 
dankzij het ‘StepForward’ 
programma
Sinds vorige week is Robert weg uit de noodopvang. 
Hij werd in zijn zoektocht naar een woning al een 
aantal maanden begeleid door het StepForward” team 
van Samusocial en vandaag betrekt hij zijn eigen 
woonst. Nadat hij eerst de huurovereenkomst voor het 
appartement op zijn naam heeft ondertekend, begint hij 
stilaan aan de verhuizing en richt hij zijn plekje in:

“Ik heb vroeger al in een transitwoning gewoond, maar 
dit is het eerste appartement waar ik alleen zal leven. 
Het is nog wat leeg maar ik zorg geleidelijk aan voor de 
inrichting. Ik zie het al voor me: mijn bed in de hoek, daar 
tegenover de televisie… Ik voel me hier nu al goed.”

Robert is één van de 28 personen die vandaag een 
hun eigen woning hebben dankzij het ‘StepForward’ 
programma. Op basis van het Housing First beginsel 
(“wonen eerst”) richt dit programma zich tot 
jongvolwassenen van 18 tot 25 jaar om ze aan een eigen 
woning te helpen. Zodra ze in het appartement zijn 
ingetrokken, wordt met de hulp van de sociale teams een 
thuisbegeleiding ingesteld zodat elke jongere kan worden 
begeleid bij het werken aan zijn toekomstproject.
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Malik, ontvanger van een ‘psy’ 
begeleiding
Sinds de maand maart staan Perle en Marine, beiden psycholoog van opleiding, 
in voor de psychologische opvolging van de mensen die verblijven in de 
noodopvangcentra.

Vandaag komt Malik langs in het kantoor van Perle in het opvangcentrum voor 
alleenstaanden van Evere. Hij heeft een glimlach op het gelaat. Hij deelt al snel 
het voorwerp van zijn vreugde:

« Het is zover, ik heb eindelijk kunnen slapen. Ik voel me uitgerust. Deze week 
heeft een vereniging mij gecontacteerd met een voorstel om deel te nemen 
aan een regeringsenquête over het Belgisch gezondheidssysteem. Het wordt 
betaald, maar ik doe het niet om het geld. Ik weet dat het niet veel betekent, 
maar voor mij is het toch een eerste stap. Je moet ergens beginnen. Na zeven jaar 
op straat geleefd te hebben, voel ik de behoefte om mij nuttig te maken voor de 
maatschappij.» 

Alles ziet er naar uit dat het goed zit met de oriëntering van Malik. Over enkele 
dagen gaat hij naar een dienst voor geestelijke gezondheidszorg. Vóór hij het 
centrum verlaat, zet Perle een externe opvolging voor hem op die ervoor moet 
zorgen dat zijn individueel heropbouwproces voortloopt en dat hij zich in de best 
mogelijke omstandigheden kan integreren in een sociale omgeving.

Manon, inwoner van de 
Woluwe Gezinscentrum
Manon besliste thuis weg te gaan om haar dochter te 
beschermen. Nu ze sinds kort bij Samusocial verblijft, 
heeft ze zichzelf opnieuw bij elkaar geraapt en kan ze 
ondertussen weer genoegen beleven aan kleine geneugten 
van het leven, zoals haar kindje helpen bij leesoefeningen. 
En daarvoor is het Gezinscentrum van Woluwe met zijn 
bibliotheek uitstekend voor uitgerust. Leve de bibliotheek 
dus, voor enkele momenten van puur genoegen.

“Het is een lang en pijnlijk verhaal. Ik werkte vroeger in 
de verkoop: het cijfer, het rendement, de computer, altijd 
telefoon… Ik zat vol vooroordelen. Ik dacht altijd dat het 
daklozen hun eigen fout was dat ze in die situatie zijn 
terechtgekomen. En toen ik zelf plots niks meer had, voelde 
ik me daar onmiddellijk schuldig over. Dat is nu niet meer 
zo. Iedereen kan onderuit gaan. In het centrum hebben we 
niet allemaal hetzelfde meegemaakt en niet hetzelfde leven 
gehad maar we staan schouder aan schouder om terug te 
slaan. Vóór ik hier terechtkwam heb ik veel gereisd maar 
all inclusive hotels zijn nooit mijn ding geweest. Ik sta 
liever op het terrein om op stap te gaan met anderen en 
leven zoals de mensen ter plaatse. Wel, voor mij is mijn tijd 
bij Samusocial als op reis gaan. Er is voor mij een nieuwe 
wereld opengegaan. Massa’s ontmoetingen, toetreden 

tot een gemeenschap, de platgetreden paden verlaten, 
afstappen van je eigen comfort… Het heeft alles wat een 
geslaagde reis in zich draagt, als je het goed beschouwt. 
Ik zou willen dat mijn dochter dat ook ontdekt, maar nu 
nog niet. Ik zit nog in een tunnel, Ik zie het eindpunt, ik heb 
de indruk dat ik licht zie in de verte, maar het is nog wat 
vroeg. Vandaag besef ik dat het leven mooi is en ik slaag er 
eindelijk opnieuw in om te genieten van kleine dagelijkse 
dingen. Misschien is dat wel de toekomst: eenvoudiger 
leven.”

Met begeleiding van de teams van Samusocial werkt Manon 
aan een toekomstproject. Ze denkt aan omscholing maar 
weet niet goed in welk domein. En tegelijk blijft ze verder 
zoeken naar een woning. Een plek waar ze deze bladzijde 
eindelijk kan omslaan.
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Mehdi, leven in 
een bos aan de 
rand van Brussel
Mehdi trok zeven maanden geleden 
weg uit het stadscentrum omdat hij 
er geen rust meer vond op straat. 
Omdat hij er telkens weer door 
de politie of omwonenden werd 
weggejaagd, pakte hij zijn rugzak 
en vertrok naar een bosje aan de 
rand van Brussel. Vlak bij de plaats 
waar hij zijn tentje had neergezet, 
ontdekte hij een sluikstort en met 
dat materiaal bouwde hij een hut. 
Als een ware vakman verbeterde hij 
dag na dag met primitieve middelen 
zijn nieuwe stulpje: verwarming, 
keuken, isolatie, slaapkamer… Alles 
is ondertussen aanwezig. Wanneer 
een nachtelijk mobiel hulpteam 
binnenspringt,vertelt hij bij een kop 
dampende koffie zijn verhaal:

“Ik heb het gevoel dat ik hier weer op 
mijn eigen ritme kan leven. Ik vind alles 
wat ik nodig heb vlakbij en ik kom niks 
te kort. Soms komt Samusocial over de 
vloer en dan hebben we het over mijn 
gezondheid of mijn administratieve 
beslommeringen. We babbelen en we 
drinken koffie, dat verwarmt het hart 
en het lichaam. Voor mij is dit een klein 
paradijs. Er is vaak lawaai van de auto’s 
maar dat word je snel gewoon. Tijdens 
de autoloze dag had ik de indruk dat 
ik in mijn tuin zat: de zon, de rust, je 
hoorde zelfs de vogels zingen! Het was 
prachtig. Maar ‘s avonds is er minder 
verkeer. Dan ga ik in mijn paviljoentje 
zitten en geniet van de frisse lucht. 
En als ik moe ben, hoef ik niet op 
zoek naar de hal van een gebouw of 
een kelder zoals vroeger: ik slaap de 
hele nacht op mijn matras en ik stoor 
niemand. Het is waarschijnlijk maar 
tijdelijk natuurlijk, maar hier voel ik me 
beter thuis dan in de stad.”

Wanneer iedereen naar bed is, 
doorkruisen de mobiele teams van 
Samusocial Brussel en omgeving 
om geïsoleerde mensen bij te 
staan. Ze respecteren de keuzes 
en het levensritme van iedereen 
die ze ontmoeten, herstellen een 
vertrouwensband en maken samen 
met de mensen stilaan de bocht naar 
een begeleiding weg van de straat.

Virginie, telefonische 
permanentie-
medewerkster
« Regeling », het zenuwcentrum van onze hulpstructuur – 
dat wil zeggen de telefonische permanentie van Samusocial 
– is 24u/24 toegankelijk. Ze biedt een eerste luisterend oor, 
noteert de aanvragen tot huisvesting en doorverwijzingen 
die binnenkomen van andere diensten (OCMW, 
ziekenhuizen enz.), alsook de signalering van daklozen en 
interventie-aanvragen voor de mobiele hulpteams. Virginie, 
binnenkort 10 jaar medewerkster bij Samusocial Brussel, 
maakt deel uit van het team “regeling”.

“Geen twee dagen zijn gelijk, de oproepen zijn altijd anders. 
Bij hevige winterkou blijven de oproepen komen, maar 
vanaf de lente is het wat kalmer.”

Het werk is niet altijd evident. Je moet constant antwoorden 
en oplossingen proberen te vinden en wanneer onze centra 
volzet zijn, moeten de telefonische regelaars dit slechte 
nieuws melden aan mensen die onderdak zoeken.

“Op een dag zocht er een gezin huisvesting, maar het was 
een klein meisje dat ons belde. Aangezien we geen plaats 
hadden in onze centra, moest ik aan dit kind uitleggen dat 
we hen die nacht niet konden opvangen; dat vond ik heel 
moeilijk.”

Regeling helpt niet alleen de gebruikers van onze diensten, 
ze ontlast ook de werknemers van Samusocial Brussel.

“Wanneer we een telefonische oproep ontvangen van 
iemand die huisvesting vraagt, proberen we de taak van 
de maatschappelijk assistenten te verlichten door zoveel 
mogelijk gegevens te verzamelen over de persoon; we 
begeleiden en adviseren hen of geven zelf een antwoord 
aan de ziekenhuizen of OCMW’s in plaats van alles naar hen 
door te sturen.”
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7.  
PARTNERS  
BEDANKT!
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De teams van Samusocial 
werken samen met 
een hele reeks van 
publieke, private en 
middenveldpartners.

Onze associatieve partners 

Abaka – l’ADDE – Les membres de l’AMA – Alias – les Amis 
d’Accompagner – Aquarelle VZW – l’Arbre de vie- Arc-en-
ciel – Ariane – Artikel 27 – Artsen Zonder Grenzen – APO – 
l’Association des locataires – l’Atelier des droits sociaux – 
Barka – La bibliothèque d’Ixelles – La bibliothèque Saint-Henri 
– Bru4Home – Brussel Onthaal Open Deur (BOOD) – Brussel@
work – BXLRefugees – les Capucines – Caritas – le CAW – CCL 
– la cellule Herscham – la cellule Hestia – CeMAViE – CEMôme 
– le Centre de consultations familiales et sexologiques – le 
Centre de Prévention des Violences Conjugales et Familiales 
– le Centre de santé mentale Antonin Artaud – le Centre 
Social Protestant – CETIM – CIG Vogelzang – Bij Ons – CIRE 
– CLIP (Dune vzw) – le Clos – Clowns zonder grenzen – 
COMBO – Compagnons dépanneurs – Consigne Artikel 23 – 
Convivial – la Croix-Rouge de Belgique – Curabel – D.R.E.A.M 
– D’ici et d’ailleurs – Diogènes vzw – Dokters van de Wereld 
–Doucheflux – Droit sans toit – École bruxelloise de Shiatsu 
Thérapeutique – de Straathoekwerkers van Sint-Gillis en 
Sint-Lambrechts-Woluwe –  Enaden- Entraide Marolles – ESA 
St Luc – Espace Social Télé-Service – Espace P – Exil – de Fonds 
voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD) – VRGT 
– Fairwork Belgium – Fédération des Centres de Planning 
et de Consultations en Région de Bruxelles capitale – La 
Fontaine – Le Foyer asbl/vzw – Free Clinic – de Groep voor 
de Afschaffing van vrouwelijke genitale verminking (GAMS) – 
Globe-Aroma – les Grains Noirs – HERMESplus – Het huis van 
het Nederlands – Hobo – Hoeksteen vzw – Huis Van De Mens 
– L’Ilot – InforJeunes – Informes – INTACT – Jamais Sans Toit 
vzw – Kind & Gezin – Latitude Nord – la Ligue des Familles – 
la MASS – Move asbl – de Medisch Centrum  « Anneessens 
» – de Medisch Centrum « Marolles »– de Medisch Centrum 
van de Spiegel – de Medisch Centrum « Primeurs » (MMP) – 
de Medisch Centrum « Le Pavillon » – de Medisch Centrum 
« Visa-Santé » –  Couleur Santé et l’ensemble des maisons 
médicales bruxelloises – Maison le Gué – Medimmigrant – 
Meeting – Le Méridien vzw – les Missionnaires de la Charité 
– NASCI vzw – Nativitas – de Nieuwe 150 vzw – Onthaalhuis 
Onderweg – Opération Thermos – Ô Soins de Tous – 
Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Gebied 
Brussel-Hoofdstad – PAG-ASA – Le Parc Parmentier – les 
Petites sœurs des pauvres – Pigment – Plateform Kinderen 
op de vlucht – Point d’appui – Point Culture – Poverello – 107 
Précarité – Project 86.400 – le projet Bitume – le projet Lama 
– Quartier Libre – le Relais – le Réseau Hépatite C – Resto 
Jet – les Restos du Cœur – La Rive – Rolling Douche – Rom 

En Rom – de Samaritanen – Samusocial International – le 
SAS – les Scouts de Belgique – le Service Civil International 
(SCI) – le Service droits des jeunes (SDJ) – Serve the City – 
le Service Social Juif – SeTIS – Seuil – Siréas – SMES-B – les 
Sœurs de Mère Téresa – Soleil d’hiver – Solentra – Solidarité 
Grands Froids – SOS enfants – SOS Jeunes – Spullenhulp – 
Straatverplegers – la Rencontre – l’ensemble des Services 
de Santé Mentale – St Paul’s Tervuren – Transit – Ulysse – de 
Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en 
Tuberculosebestrijding (VRGT) – de Voedselbank Brussel 
– Wolubilis – Wolu Services – Woman-do – Wops vzw

Onze publieke partners

Antenne scolaire Andromède – het BJB  – BRAVVO- Bruss’Help 
– CAP48 – CityDev – de Civiele Bescherming – de algemeen 
afgevaardigde voor de rechten van het kind van de Franse 
Gemeenschap – Fedasil – de FOD Volksgezondheid –de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) – het 
Sint-Pietersziekenhuis en alle IRIS-ziekenhuizen van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest – het Ministerie van Cultuur 
en Gezondheid van de Franse Gemeenschap – de MIVB – 
de Nationale Loterij – het ONE – de OCMW’s van Brussel, 
Anderlecht, Oudergem, Elsene, Schaarbeek, Sint-Gillis, Vorst 
en Sint-Lambrechts-Woluwe – de POD Maatschappelijke 
Integratie – het RIZIV – de federale en gewestelijke Regie 
der Gebouwen – de preventiediensten van Vorst en Elsene, 
de Politie van Brussel-Hoofdstad – Elsene en de andere 
Brusselse lokale politiediensten – de Linnendienst van 
het OCMW van Brussel – de DBDMH – de Stad Brussel en 
de gemeenten Anderlecht, Brussel, Elsene, Molenbeek, 
Schaarbeek, Sint-Joost, Sint-Lambrechts-Woluwe – de 
Service d’Aide à la Jeunesse en de Service de Protection 
de la Jeunesse – de Jeugddienst van Sint-Lambrechts-
Woluwe (JJJY) – de Dienst eigendommen van de gemeente 
Sint-Jans-Molenbeek – TEC en DE LIJN – Viva for Life.

 
 
 
 
 
 
 
 

Onze privé partners

Brussels Hotels Association (BHA) en de brusselse hotels 
– Kliniek Sint Anna Sint Remigus – Kliniek Sint Jan – 
Emergences VZW– Interparking ) La Fondation de l’Abbaye 
d’Orval – La Fondation Roi Baudouin – Firmenich – Goods to 
Give – Ikea – Interparking – Lions CMS – Nestlé – Novartis 
– L’Oréal – Rotaract – Sicli -Shoes in the box – Sotra
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Steun ons
Wenst u zich samen met ons in te zetten? 

• Een inzameling van dekens in goede staat organiseren 
• Een gift doen op rekening nr. BE04 0000 0000 3131 of online
• Een goed overmaken via schenking of legaat 

We danken al onze partners en donateurs, particulieren en 
bedrijven, die gekozen hebben om zich met ons te engageren 
in de strijd tegen uitsluiting en dakloosheid. 


