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DE 12 SOCIALE PROJECTEN VAN SPULLENHULP

DE gEbEURTENISSEN VAN DE VOORbIJE 
mAANDEN, mET IN HET bIJzONDER HET 
AmbTSmISbRUIk VAN bEPAALDE POLITICI EN 
mENSEN DIE DICHT bIJ POLITIEkE PARTIJEN 
STAAN, EN VOORAL VAN HEN DIE DE LEIDINg 
HADDEN OVER HET bRUSSELSE SAmUSOCIAL, 
HEbbEN ONS DIEP gERAAkT.

We zijn verontwaardigd dat tienduizenden 
euros overheidsgeld op de rekeningen van de 
bestuurders belandden, dat de directrice een 
brutoloon had van bijna 200.000 euro, terwijl 
we bij Spullenhulp het grootste deel van onze 
middelen verdienen door onze eigen arbeid 
en de hoogste lonen beperkt zijn tot maximaal 
4 keer de laagste, en onze bestuurders ook 
vrijwilligers zijn.

Deze berichtgeving is voor ons dubbel 
schrijnend omdat we al jaren pleiten voor een 
betere samenwerking tussen de private sector 
en de overheid. In brussel zijn bijna alle spelers 
die betrokken zijn bij de opvang van daklozen 
private en apolitieke organisaties. zij klagen 
al jaren over de slechte verdeling van de 
middelen tussen noodoplossingen (Samusocial) 
en langetermijnoplossingen (de rest van de 
sector). We ontkennen niet dat beide nodig en 
nuttig zijn, en zijn tevreden met het werk van 
de teams van Samusocial op het terrein, maar 
blijven aankaarten dat het niet correct is dat 

de regeringsakkoorden het leeuwendeel van 
de middelen (elk jaar meerdere miljoenen 
euro) blijven toekennen aan Samusocial, en de 
kruimels aan de anderen. 

We zijn met verstomming geslagen door 
deze gebeurtenissen, er werden immers 
astronomische bedragen verspild voor de 
glorie, de macht of gewoon het comfort van 
enkele mensen zonder scrupules, ten koste van 
zij die op straat leven, in nood verkeren en dag 
na dag een strijd leveren om een dak boven het 
hoofd te hebben.

Wij dromen van een eerlijkere samenleving, 
waar mensen worden beoordeeld op hun daden, 
eerder dan op hun woorden en etiketten. Door 
deze verandering te ‘zijn’, eerder dan gewoon 
te zeggen dat de dingen moeten veranderen, 
zullen wij hiertoe komen.

Dat verklaart ook meteen waarom we geen 
verdere energie besteden aan dit droevige nieuws.

Naar aanleiding van ons 80-jarig bestaan 
hebben we ervoor gekozen om u te tonen wie de 
helden zijn voor wie we werken. In het bijzonder 
in deze krant tonen we wat we doen om hen te 
ondersteunen in hun dagelijkse strijd.

bedankt dat ook u via uw steun een concrete 
bijdrage levert aan deze strijd! Julien Coppens 

Algemeen Directeur
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HUISVESTINg  
VOOR DAkLOzEN

300 PERSONEN PER JAAR

Wij beschikken over twee opvangtehuizen met 
individuele kamers, die dag en nacht opvang bieden 
aan 120 dakloze mannen. De vereniging biedt behalve 
kost en inwoning ook psychosociale, administratieve 
en medische begeleiding. bewoners verblijven er 
gemiddeld zes maanden.

Het onthaaltehuis @Home18-24 richt zich in het 
bijzonder tot jongeren en focust op het hervatten van 
een studie of opleiding.

TIJDELIJkE HUISVESTINg
3 SEMIZELFSTANDIGE HUIZEN EN

22 TRANSITAPPARTEmENTEN

Aan onze voormalige bewoners bieden we formules 
voor semizelfstandige of tijdelijke huisvesting. Voor 
sommige personen is dit een ideale stap om meer 
zelfstandigheid en zelfvertrouwen aan te kweken, 
voordat ze weer op eigen benen kunnen staan.

Momenteel hebben we 3 gemeenschapshuizen en 
22 individuele woningen, die worden beheerd door 
sociale immobiliënkantoren. De bewoners krijgen 
regelmatig bezoek van maatschappelijk werkers, 
die ook de vorderingen van het eigen project van 
elkebewoner mee opvolgen.

SOCIAAL RESTAURANT
300 MAALTIJDEN PER DAG

Onze kok bereidt dagelijks maaltijden en krijgt daarbij 
hulp van inschakelingspersoneel. Alle maaltijden zijn 
gemaakt met verse producten die we bij de veiling 
krijgen en onverkochte producten van vrijgevige 
supermarkten.

We serveren de maaltijden in ons opvangtehuis en 
leveren ook aan andere verenigingen en sociale 
restaurants.

PSYCHIATRISCHE FOLLOW-UP
300 PSYCHIATRISCHE 

FOLLOW-UPS PER JAAR

Een groot aantal bewoners van onze opvangtehuizen 
kampt met een groot verslavingsprobleem. Vooral 
alcohol is een boosdoener. In 2011 hebben we beslist 
om daarvoor een gespecialiseerde dienst op te 
zetten. Doel is om een netwerk van hulpverlening en 
verzorging op te bouwen rond elke persoon met een 
verslaving.

SOCIAAL CAFÉ
400 PERSONEN PER mAAND 

kOmEN HIER CONTACTEN LEggEN
Ons sociaal café L’Aire de Rien bestaat sinds 2010 en 
vormt een gezellige plek om isolement, werkloosheid en 
eenzaamheid te bestrijden. We bieden er dagopvang, 
een alcoholvrije bar, een keuken, tafelvoetbal, een 
zithoek enz.

gEzONDHEIDSCHECk-UP EN 
MEDISCHE FOLLOW-UP

300 OPGEvOLGDE PERSONEN PER JAAR
Het is cruciaal om fysiek en mentaal gezond te zijn en 
jezelf te leren respecteren en waarderen, om je leven 
weer op de rails te krijgen. We organiseren elke week 
twee consultaties voor onze bewoners. Voor elke 
nieuwkomer voorzien we een gezondheidscheck-up.

THUISbEgELEIDINg
125 PERSONEN  PER JAAR 

kRIJgEN THUIS OPVOLgINg
Het verlaten van het opvangtehuis is een moeilijke stap. 
Om de verworven zelfstandigheid in stand te houden, 
hebben we een dienst voor thuisopvolging opgericht. 
Maatschappelijk werkers begeleiden de voormalige 
bewoners bij hun dagelijkse activiteiten: administratie, 
juridische kwesties, budgetbegeleiding, ...

ETEN

GEZONDHEID

ONDERDAK
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CULTURELE EN  
SPORTIEVE ACTIVITEITEN

15 gEORgANISEERDE ACTIVITEITEN 
PER mAAND

Wij organiseren diverse activiteiten, van een workshop 
sieraden maken tot kajakvaren of een bezoek aan 
een stad. Wij dragen bij in de kosten zodat al onze 
gebruikers kunnen deelnemen. Door deel te nemen 
aan een activiteit worden bovendien vaardigheden 
geactiveerd die soms verloren zijn gegaan: inschrijven, 
tijdig betalen, op tijd komen …

CENTRUm VOOR OPLEIDINg  
EN TEWERkSTELLINg

230 PERSONEN PER JAAR 
HELPEN WE AAN EEN bAAN

Alle personen die contact hebben met onze 
structuren, helpen we bij het vinden van een baan. 
Daarvoor hebben we twee ‘tewerkstellingscentra’, die 
zijn uitgerust met computers om online vacatures te 
kunnen bekijken. Een maatschappelijk werker helpt bij 
het opstellen van een cv en een motivatiebrief.

FINANCIËLE, JURIDISCHE 
EN MATERIËLE HULP

350 BEGELEIDE 
HUISHOUDENS PER JAAR

Iedereen die in brussel of Luik woont, kan een beroep 
doen op onze algemene sociale diensten om hulp 
te vragen. Wij bieden een luisterend oor, materiële 
en voedselsteun, budgetbegeleiding enz. Zo willen 
we de zelfstandigheid en emancipatie van de 
hulpbehoevende persoon stimuleren.

EEN VAk LEREN
700 PERSONEN 

PER JAAR LEREN EEN VAk

Wij geloven dat activering en weer aan het werk 
gaan een sleutelmanier is om bij te dragen tot de 
herwaardering van een persoon, de (her)opbouw 
van zijn sociale structuur, het verwerven van 
vaardigheden, structurering en zelfstandigheid. 
Daarom organiseren we onze inzamel-, sorteer- en 
verkoopactiviteiten als een opleidingsplatform, waar 
mensen leren door te werken.

OPLEIDINgSATELIER VOOR ELEkTROmECHANICA
30 OPGELEIDE STAGIAIRS PER JAAR

In 1993 hebben we een opleidingscentrum voor elektromechanica opgericht. De stagiairs krijgen er een opleiding van 
dertien maanden. Ze werken er met de kapotte huishoudelijke apparaten die we krijgen en leren om ze te herstellen. 
Vervolgens worden de toestellen tegen een zacht prijsje verkocht in onze winkels. Dankzij deze opleiding, en het 
bijbehorende beroepsopleidingscertificaat, kunnen de meesten van hen aan de slag op de arbeidsmarkt.

SOCIALE OPVANG
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bOEkENTASSENACTIE 
IN SAMENWERKING MET CARREfOuR
SAMEN MET CARREFOUR BELGIUM ORGANISEERDEN WE DE vIERDE EDITIE 

VAN HUN ‘bOEkENTASSENACTIE’, EEN gROOTSCHEEPSE ACTIE WAARbIJ 

kLANTEN bOEkENTASSEN INzAmELEN IN RUIL VOOR EEN kORTINgSbON.

In de voorbije drie jaar mochten we zo meer dan 12.000 
boekentassen in ontvangst nemen, die we een tweede 
leven hebben kunnen geven. Deze actie is een van de vele 
onderdelen van het partnerschap tussen Carrefour en 
Spullenhulp, dat inmiddels al 27 jaar bestaat ! In 1990 plaatsten 
we immers onze allereerste textielcontainers … op de 
parkeerterreinen van de gb-winkels. Hartelijk dank daarvoor!

80 JAAR SPULLENHULP
VOOR DEzE gELEgENHEID INSTALLEREN WE VOOR HET JUbELPARk 

EEN REUSACHTIgE kAmER Om ONzE bELANgRIJkSTE mISSIE DUIDELIJk 

TE MAkEN AAN HET GROTE PUBLIEk: JAARLIJkS 300 DAkLOZEN AAN 

ONDERDAk HELPEN. kOm DEzE INSTALLATIE mEE INHULDIgEN EN SAmEN 

MET ONS DEZE vERJAARDAG vIEREN TIJDENS EEN FEESTELIJkE BORREL.

Op het programma staan audiogetuigenissen van onze 
gebruikers en theateranimatie.

Afspraak op vrijdag 8 september van 16u30 tot 19u00 in het 
Jubelpark aan de kant van metrostation merode.
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ENGAGEER u

SPuLLENHuLP HEEfT u NODIG !

GEEf ONS 
WAT u NIET MEER NODIG HEbT

S T E u N  O N S 
f I N A N C I E E L
DOE EEN GIfT : bE71-0000-1437-2669
Info via christine.rousseau@spullenhulp.be of 02/541.13.91

Vzw SPullenhulP is lid van Vef, Vereniging ethische fondsenwerving 

fiScale VrijStellingVoor giften Vanaf € 40 

bEZOEK ONZE 
WINKELS
30 verkooppunten 
kwaliteit tegen lage prijs !

DePoneer uw kleDing  
in één van onze 800 kledingcontainers  
of in één van onze 30 winkels  
DEPONEER uW GIfTEN in één van onze  
5 inzamelplaatsen in belgië

NEEM CONTACT OP MET 02/541 13 86  
VOOR EEN GRATIS OPHALING AAN HuIS

u KuNT ONZE OPENSTAANDE VACATuRES VINDEN OP ONZE SITE

SPULLENHULP IS mEER DAN

220
200
l o o n t r e k k e n d e n

EN mEER  
DAN 

vrijwilligers

spullenhulp.be


