
Spullenhulp toont project voor nieuwe 
onthaalstructuur voor 

eenoudergezinnen: Het Parenté Huis 

Al ruim 80 jaar zet Spullenhulp zich in voor de strijd tegen armoede. De 
vereniging legt zich in het bijzonder toe op de toegang tot huisvesting en re-integratie door 
werk en bouwt daarbij voort op haar pioniersmodel dat steunt op een valorisatie van giften. 

 
 

In België nemen de problemen door uitsluiting en kwetsbaarheid toe. Ze worden ook 
complexer, in het bijzonder voor de gezinnen. De cijfers zijn alarmerend: ruim 20% van de 
ouders leeft alleen met kinderen. Van deze gezinnen leeft er momenteel een op de drie 
onder de armoedegrens. 

 
Met een derde opvangtehuis wil Spullenhulp specifiek ondersteuning bieden voor dakloze 
of minderbedeelde alleenstaande ouders en hun kind(eren). Spullenhulp koestert de 
ambitie om voor deze volwassenen van de toekomst preventief de cirkel van armoede en 
sociale uitsluiting te doorbreken. 

 
Een voormalig kantoorgebouw in de Charles Parentéstraat, niet ver van het Zuidstation, kon 
door Spullenhulp worden aangekocht dankzij een subsidie van de Franse 
Gemeenschapscommissie COCOF en een uitzonderlijke privégift. Na een volledige renovatie 
zal het gebouw vanaf eind 2020 huisvesting bieden voor 16 gezinnen, in appartementen of 
studio's. 

 
Dit project heeft een dubbele doelstelling: deze gezinnen een veilig onderdak en 
ademruimte bieden waarna ze opnieuw zelfstandig kunnen worden. In eerste instantie 
willen we de gezinnen immers opnieuw wat welzijn bieden, administratieve hulp bieden of 
ervoor zorgen dat de kinderen naar school blijven gaan of terechtkunnen in een crèche. De 
gezinnen kunnen vervolgens opnieuw hun leven in handen nemen dankzij de steun van een 
pluridisciplinair team (sociaalassistenten, gespecialiseerde opvoeders, kinderverzorgster, 
psychologe en een specialist psychomotoriek). 

 
Het Parenté Huis zal samenwerken met de andere diensten van Spullenhulp, zoals het 
Sociaal Centrum of de dienst begeleiding voor huisvesting. Andere onmisbare partners voor 
het welslagen van het project zijn de diensten voor het bestrijden van dakloosheid, maar ook 
de medische huizen, crèches, scholen, diensten voor gezinsplanning, wijkhuizen en 
jongerenhuizen. 

 
"Ik kijk uit naar dit nieuwe avontuur. Ik wil Spullenhulp bedanken dat ze me hebben willen 
helpen met de implementatie van dit nieuwe beleid voor de hulp aan eenoudergezinnen. 
Spullenhulp heeft mijn oproep kunnen omzetten in een concreet project. Het betreft een 
vernieuwend sociaal project dat kan worden uitgebouwd dankzij de steun en ervaring van 
een sterk team dat al 80 jaar actief is op het terrein", vertelt Céline Fremault, Brussels 
minister bevoegd voor Bijstand aan Personen. 



Opmerkingen voor de redactie: 
Er zijn mogelijkheden voor interviews met: 

- Céline Frémault, Brussels minister; 
- Odile Dayez, Directrice Sociaal onderzoek bij Spullenhulp; 
- Martin Wagener, socioloog, assistent professor gespecialiseerd in de 

analyse van sociaal beleid aan de UCL/FOPES; 
- Brigitte Buyssens, coördinatrice van het project Parenté Huis. 

 
Beschikbare beelden: 

- Het gebouw; 
- Terbeschikkingstelling van de plannen; 
- Ceremonie voor de onthulling van de naam van het opvangtehuis. 
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Catherine Legein 
Communicatieverantwoordelijke 
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