
Parenté Huis
Opvangtehuis voor eenoudergezinnen
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Sinds 1937 zet Spullenhulp 
zich in voor de strijd tegen 
armoede.
Met een baanbrekend model voor 
sociale economie, gebaseerd op het 
inzamelen, sorteren en verkopen van 
tweedehandsartikelen, aangevuld 
met giften, legt de vereniging zich in 
het bijzonder toe op de toegang tot 
huisvesting en de re-integratie door 
werk om mensen in moeilijkheden 
te begeleiden naar een duurzaam 
zelfstandig leven.

In België nemen de problemen door 
uitsluiting en kansarmoede toe. Ze 
worden ook complexer, zeker voor 
eenoudergezinnen. De cijfers zijn 
alarmerend: ruim één op de vijf ouders 
leeft alleen met zijn kinderen. Van die 
gezinnen leeft er momenteel één op de 
drie onder de armoedegrens.

16
appartementen 

en studio’s

Preventief 
 werken  

op armoede

Naast  
station  

Brussel-Zuid

Een  
duurzame  
integratie  
beogen

45
Bedden

Activiteiten  
en  

gemeenschap-
pelijke ruimtes

2 3



Deze kansarmoedetendens zet zich 
steeds verder door: in 2016 behoorde 
25% van de eenoudergezinnen tot het 
laagste sociaal-economische niveau.  
In 2017 was dat 28% en in 2018 al 
31%. Die verontrustende ontwikkeling 
zet verschillende sociale actoren aan 
tot actie, zowel publieke spelers als 
verenigingen. 

Met de oprichting van 
een opvangtehuis voor 
eenoudergezinnen wil Spullenhulp 
specifiek hulp bieden aan 
gezinnen met kinderen die geen 
of slecht onderdak hebben. 

Door kwetsbare of 
minderbedeelde alleenstaande 
ouders en hun kinderen 
aangepaste huisvesting en 
begeleiding te bieden, helpen we 
de levenskwaliteit van het gezin 
te verbeteren en dragen we bij tot 
hun verdere ontplooiing.

Elk gezin beleeft zijn eigen 
specifieke realiteit, die steeds 
anders is: denk aan situaties 
van geweld, een breuk in 
het gezin of geestelijke 
gezondheidsproblemen. Wij 
willen ouders en kinderen op een 
aangepaste manier ondersteunen 
tijdens hun verblijf in ons 
opvangtehuis. Zo kunnen ze eerst 
een stabiele situatie creëren om 
vervolgens duurzame huisvesting 
te vinden. 

Door onmiddellijk en tijdelijk hulp 
te bieden, kunnen we de vicieuze 
cirkel van armoede en sociale 
uitsluiting voor toekomstige 
volwassenen preventief 
doorbreken.

Dankzij een subsidie van de Franse 
Gemeenschapscommissie COCOF en een 
uitzonderlijke privégift kon Spullenhulp 
een voormalig kantoorgebouw kopen 
aan de Charles Parentéstraat 28, op een 
steenworp afstand van het Zuidstation.  
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Na een volledige renovatie zal 
het gebouw onderdak bieden in 
appartementen en studio's voor 
zestien gezinnen.

In de straatnaam vinden we het 
Franse woord voor 'ouders' en 
'ouderschap' terug. De naam 
'Parenté Huis' leek ons dan ook 
voor de hand liggend. 

Charles  
Parentéstraat

4 5



Do
el

pu
bl

ie
k

We zullen zestien eenoudergezinnen 
kunnen opvangen. Zij moeten aan drie 
criteria beantwoorden: 

Een gezin zijn bestaande uit 
een moeder of een vader en 
minimaal één kind, 
of een alleenstaande 
volwassen vrouw die minstens 
drie maanden zwanger is. 

➊

Geen onderdak 
of fatsoenlijke 
huisvestingsoplossing 
hebben.

➋

Een Belgische 
identiteitskaart of 
verblijfsvergunning hebben.  

➌

Enkele voorbeelden :
 → Eenoudergezinnen die uit  

hun woning zijn gezet wegens 
onbewoonbaarheid, door 
de eigenaar, een rechterlijk 
bevel …

 → Ouders en hun kind(eren) die 
een tijdelijke of definitieve 
gezinsbreuk doormaken.

 → Vrouwen of mannen en 
kind(eren) die het slachtoffer 
zijn van partner- of 
intrafamiliaal geweld.

 → Vrouwen of mannen en 
kind(eren) die het slachtoffer 
zijn van partner- of 
intrafamiliaal geweld.

 → Gezinnen in een 
regularisatieprocedure 
(bijvoorbeeld een vrouw of 
man met een Belgisch kind die 
op een verblijfsvergunning 
wachten). Gezinnen van alle 
mogelijke nationaliteiten, 
ongeacht hun oorsprong 
of religie, die een Belgische 
identiteitskaart of 
verblijfsvergunning hebben.

6 7



Am
bi

tie
 v

an
 

he
t p

ro
je

ct Vervolgens helpen en begeleiden we 
de gezinnen bij het uitstippelen van hun 
levensproject. Denk aan :

 → Een minimuminkomen regelen of 
blijvend maken, dat voldoende is 
om het gezin te onderhouden, door 
middel van opleiding, het zoeken naar 
een baan … 

 → Toezicht op de lichamelijke en 
geestelijke gezondheid van alle 
gezinsleden.

 → Het onderhouden of versterken van 
hun netwerk via culturele, sportieve, 
recreatieve en spelactiviteiten. 

 → Steun en begeleiding bieden bij  
de ouderlijke rol.

 → Duurzaam onderdak vinden dat 
in overeenstemming is met het 
gezinsinkomen

In een eerste fase bieden we aan deze 
gezinnen in een crisissituatie :

 →  Een plek waar ouder en kind in 
veiligheid en vertrouwen kunnen 
wonen, om op adem te komen en 
psycho-medisch-sociale begeleiding 
te krijgen. 

 →  De kans om hun rechten te doen 
gelden en administratieve zaken in 
orde te brengen.

 →  De garantie dat de kinderen zich 
goed voelen en naar school kunnen 
(blijven) gaan, waarbij we de toegang 
tot crèches en kleuterscholen voor 
de jongste kinderen aanmoedigen of 
veiligstellen. 
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Sommige woningen zijn aanpasbaar dankzij 
een wisselkamer om flexibeler te kunnen 
inspelen op de grootte van de gezinnen.

Dankzij deze indeling kan elk gezin volledig 
zelfstandig blijven wonen en kunnen 
we de zelfstandigheid van sommigen 
verbeteren. De ouder blijft immers steeds zelf 
verantwoordelijk voor het gezinsleven, de 
opvoeding van zijn kinderen, de bereiding van 
de maaltijden … Daarbij krijgt hij of zij wel hulp 
en begeleiding van ons sociaal team. Verder 
kan iedereen ook in de gemeenschappelijke 
ruimten terecht om gezellig samen tijd door 
te brengen en deel te nemen aan activiteiten. 
Zo kunnen de gezinnen onderling een band 
opbouwen en elkaar helpen.

√  Op de begane grond vinden 
we een grote receptie, een 
psychomotorische ruimte, kantoren 
en dienstlokalen. Aan de achterkant 
is er een terras en een kleine tuin die 
zal worden ingericht voor kinderen. 

 √   Op de vijfde verdieping liggen 
de gemeenschappelijke en 
ontspanningsruimten, zoals de 
gemeenschappelijke keuken met 
eetzaal en zithoek, een vergader- 
en opleidingsruimte en een fraai 
gelegen terras. 

1 slaapkamer unit

1 slaapkamer unit

1 slaapkamer unit

2 slaapkamer unit

gedeelde kamer

De infrastructuur wordt ingericht om gezinnen 
op te vangen volgens hun grootte in zestien 
individuele woningen met elk een woonkamer, 
badkamer, toilet en kitchenette. De woningen 
liggen verspreid over vier verdiepingen:

→ 4 gewone studio's 

→ 6 studio's met slaapgedeeltet

→ 4 appartementen met 1 slaapkamer 

→ 2 appartementen met 2 slaapkamers

Een project dat zelfstandig 
wonen combineert met 
gemeenschappelijke ruimten …
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Er komt een multidisciplinair team 
van maatschappelijk werkers, 
gespecialiseerde opvoeders, een 
kinderverzorgster, een sociaal 
verpleegkundige, een psycholoog 
en een psychomotorisch therapeut 
voor het sociale gedeelte en de 
management- en onderhoudsfuncties. 
In totaal zal het Huis een vijftiental 
medewerkers tellen, waarvan elf 
voltijdse krachten. Zij zullen wworden 
gefinancierd met subsidies van  
het COCOF.
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Dit team kan bovendien rekenen op de andere 
ondersteunende diensten van Spullenhulp: een ruimte 
die ingericht is om werk te zoeken, juridische bijstand en 
schuldbemiddeling, het zoeken naar een woning, opvolging 
van verslavingsproblemen, socioculturele activiteiten enz. 

We gaan er in de eerste plaats voor zorgen dat het 
gezinsnetwerk behouden blijft én versterkt wordt door 
contact te leggen met externe partners buiten het Parenté 
Huis. Zo blijft de opvolging ook na het verblijf in het 
opvangtehuis verzekerd. 

We zijn van plan om te gaan samenwerken met diverse 
netwerken ( Ama, Rézone, BruStar enz. ), medische 
huizen, crèches, scholen, diensten voor gezinsplanning, 
buurthuizen, jongerencentra …
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Op 24 april 2019 heeft de 
gemeente Anderlecht een 
bouwvergunning verleend  
voor de renovatie en inrichting 
van het gebouw.

G
eb

ou
w

 e
n 

w
er

k-
za

am
he

de
n

Het budget van de werkzaamheden 
wordt momenteel geschat op € 2.000.000 
( inclusief studies en btw ).  Er is een 
aanbesteding verstuurd naar vijf algemene 
aannemersbedrijven.

In oktober 2019 is de verbouwing van start 
gegaan. De duur van de werkzaamheden is 
vastgesteld op één jaar omdat het om een 
ingrijpende renovatie gaat. Alleen de structuur, 
de platen en kolommen, de dragende 
elementen van de gevels en de daken blijven 
bewaard.
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Steun aan het project

Spullenhulp kon het gebouw 
aankopen dankzij een structurele 
subsidie van het COCOF. Er zijn 
echter geen andere institutionele 
subsidies om de werkzaamheden 
te financieren. 

Er is dan ook vraag naar 
institutionele en commerciële 
partnerschappen voor 
de financiering van de 
werkzaamheden en de inrichting 
( keukenapparatuur, sanitaire 
voorzieningen, kinderspelen in de 
tuin enz. ). 

In het kader van de erkenning 
als opvangtehuis subsidieert 
het COCOF een groot deel van 
de lonen van het personeel, 
maar niet alle functies. 
Aanvullende financiering ter 
ondersteuning van het werkings- 
en begeleidingsbudget voor 
de opgevangen gezinnen zou 
welkom zijn om ons te helpen 
onze missie te vervullen.

Daarnaast kunnen ook 
giften bijdragen tot de 
inrichting en meubilering 
van de appartementen, de 
vergader- en opleidingsruimte, 
de voorzieningen in de 
psychomotorische ruimte, de 
gemeenschappelijke leefruimte 
en het terras. 

Ook giften in natura, 
specifiek voor kinderen 
( luiers, melkpoeder, 
kinderverzorgingsmateriaal, 
spelletjes, boeken enz. ) of als 
onderdeel voor het samenstellen 
van een startpakket voor de 
gezinnen die naar hun nieuwe 
stek verhuizen, zijn van harte 
welkom.

Tot slot staan we ook altijd open 
voor vrijwilligers die wellness- 
en ontspanningssessies willen 
komen leiden of organiseren 
( zoals voorlezen voor kinderen, 
gezelschapsspelletjes, yoga, 
massage, meditatie … ).

Odile Dayez
Directeur Sociale acties 

Spullenhulp vzw

odile.dayez@petitsriens.be

Christine Rousseau
Verantwoordelijke filantropie 

Spullenhulp vzw

christine.rousseau@petitsriens.be

info@petitsriens.be

www.spullenhulp.be 

www.petitsriens.be
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@lespetitsriens


