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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!
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Tijdelijke HUISVESTING

ONDERDAK
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.

GEZONDHEID

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.

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, ...

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.

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.

ETEN
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.

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.
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SOCIALE OPVANG
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 …
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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.

WERK
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.

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.

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.
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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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geef ons
Deponeer uw kleding

ste u n ons
f inancieel

of in één van onze 30 winkels

doe een gift : BE71-0000-1437-2669

wat u niet meer nodig hebt
in één van onze 800 kledingcontainers
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

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 engageer u

winkels
30 verkooppunten

Spullenhulp is meer dan

220

lo o n t r e k k e n d e n

200
spullenhulp.be

Kwaliteit tegen lage prijs !

en meer
dan

vrijwilligers

u kunt onze openstaande vacatures vinden op onze site

Dit magazine wordt gedrukt op gerecycleerd papier. uit zorg voor het milieu, kan u kiezen voor een elektronische versie door een bericht te sturen naar : info@spullenhulp.be
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