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Wanneer iemand uit zijn of haar huis gezet wordt, moet op de 
eerste plaats gezocht worden naar een onderkomen, een dak. Dat 
is de belangrijkste rol van onze onthaaltehuizen voor daklozen. 
Maar die noodhulp volstaat niet. De nieuwe bewoner gaat meteen 
na zijn aankomst dromen over ‘daarna’ … Waar gaat hij naartoe ? 
Naar een appartement ? Maar hoe de huurwaarborg betalen ? En 
de huur elke maand nadien ? En hoe kan hij verhinderen dat hij niet 
nog eens op straat wordt gezet, welke de reden ook was ? 

    MARCEL   

Om uit het dal van een leven op 
straat te kruipen, is een stevige 
ladder nodig. Het is alsof je telkens 
weer aan de klim begint, maar nooit 
de top bereikt. Bij elke stap die je 
zet, kan er weer iets gebeuren dat 
je tegenhoudt, je doet wankelen. 
Het is dus een kwestie van stevig 
in je schoenen te leren staan. Dat 
kan natuurlijk niet op één dag. 
En net als voor elke gevaarlijke 
klimtocht, heb je hulp nodig.

De sherpa die ik koos, 
dat is Spullenhulp.

 ONTHAALTEHUIS • 255 BEWONERS/JAAR  Ons eerste Onthaaltehuis biedt 
opvang en huisvesting aan mannen tussen 20 en 60 zonder dak boven het 
hoofd, die het materieel en moreel moeilijk hebben en weer zelfstandig willen 
worden met behulp van alle middelen voor een betere sociale herinschakeling. 
Om dit doel te halen, biedt de vereniging tijdens de hele duur van het verblijf 
naast kost en inwoon ook psychosociale, administratieve en medische hulp. 
Door de nauwe samenwerking met Spullenhulp kan het OT de bewoners 
doorverwijzen naar de verschillende gespecialiseerde cellen, zoals voor 
huisvesting, tewerkstelling en juridisch advies.

 ONTHAALTEHUIS VOOR JONGEREN  42 BEWONERS/JAAR   @Home 18-24 werd in 
2012 opgericht en kan 15 jonge mannen tussen 18 en 24 huisvesten in individuele 
kamers. Het dagelijks leven in het huis wordt gezamenlijk georganiseerd. Het 
grootste probleem heeft meestal te maken met het verlies van huisvesting 
door een breuk in de sociale of familiale situatie.

 SEMI-AUTONOME HUIZEN • 20 BEWONERS/JAAR  In bepaalde gevallen is een 
gezamenlijke woning de ideale oplossing om mensen weer zelfstandig te 
laten worden en weer het zelfvertrouwen te doen krijgen om een duurzame 
woonoplossing te vinden. Dergelijke woonvorm veronderstelt wel dat de bewoners 
elkaar dagelijks helpen en solidair zijn en smeedt duurzame sociale banden.

WOONDIENST

300 BEGUNSTIGDEN

Wij begeleiden onze bewoners 
naar een woning, door samen 
de advertenties uit te pluizen 
en met uitleg over de wettelijke 
aspecten. Het team begeleidt de 
begunstigden bij alle nodige stappen: 
geblokkeerde rekening voor de 
huurwaarborg, ondertekening van 
de huurovereenkomst, enz.

VAN HUISVESTING ...



3Spullenhulp Nieuws • nr. 209 Dec. 2017-Jan. 2018 • Dossier Traject naar een duurzame woonoplossing

Wij doen deze denkoefening samen met onze gast. We kunnen 
hem begeleiding aanbieden in de nodige stappen en zo meer 
garanties geven dat hij kan blijven in de woning die hij vindt. Het 
zijn deze stappen en de bijhorende diensten wij u voorstellen in 
deze aflevering van ons Nieuws.

 ERIC    

Toen het fout liep met mijn vriendin,  
stond ik met lege handen op 

straat. Ik wilde de dingen niet 
verder uit de hand laten lopen. I

k heb het geluk gehad dat 
ik terechtkon  in een van de 

woningen van Spullenhulp. Het 
was veel meer dan een dak 

boven mijn hoofd :  ik kon ook 
sparen en mijn schulden afbetalen,  

terwijl ik gewoon kon leven.

Spullenhulp is voor mij echt een 
springplank geweest. Ik woon 

inmiddels al 5 jaar in mijn apparte-
ment,  nu samen met mijn vrouw.

DIENST BEGELEIDING EN 
OPVOLGING AAN HUIS

25 OPVOLGINGEN  
PER JAAR 

Het vertrek uit een onthaaltehuis 
is een cruciale stap naar volledige 
zelfstandigheid. Maar hoe erg ze het 
ook willen, soms kan deze nieuwe 
zelfstandigheid ze zwaar vallen.

We hebben in de loop van de jaren 
vastgesteld dat veel bewoners 
hervielen na hun vertrek, soms 
jaren later. Om ze zelfredzaam 
te houden, hebben we een dienst 
voor thuisbegeleiding opgericht 
onder de naam Een Eigen Dak. De 
maatschappelijk werkers van Een 
Eigen Dak begeleiden de vroegere 
bewoners bij hun dagelijkse 
administratieve, juridische en 
budgettaire stappen. Kortom, 
psychosociale begeleiding op maat.

 DOORGANGSAPPARTEMENTEN • 22 APPARTEMENTEN   Wij bieden onze vroegere 
bewoners ook formules van doorgangsappartementen aan. Ze kunnen er drie 
keer zes maanden blijven, de nodige tijd om weer stevige grond onder de 
voeten te krijgen. Wij beschikken daarvoor over 22 woongelegenheden, die 
beheerd worden door sociale immobiliënkantoren.

 ANDERE WONINGEN   Wij werken ook samen met diensten buiten Spullenhulp, 
om voor zoveel mogelijk van onze begunstigden een woning te vinden: 
rusthuizen, opvangtehuizen, ziekenhuizen …
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