FICHE “Huizen van Vrede”vzw
IDENTIFICATIE
Organisatie: vzw Huizen van Vrede
Project/initiatief: huurwoningen zoeken voor vluchtelingen
Sector:
Werkingsgebied: Brugge en omgeving
Samenwerkingsverband tussen:
Contactadres:Abdijbekestraat, 56 8200 Sint-Andries
Startjaar: 2016
Contactpersoon:
naam: Johan Vanhollemeersch
adres: Abdijbekestraat, 56 8200 Sint-Andries
tel: 050670893
mail: huizenvanvrede@telenet.be
website:

OMSCHRIJVING
Aanleiding: Wat was de aanleiding om dit initiatief/project op te starten?
Frustrerende zoektocht naar een woning door vluchteling en begeleider.
1/3 regel is een belangrijke hinderpaal: 867€ leefloon=290€ huurprijs.
Onvoldoende vertrouwen in de" vreemdeling", soms discriminatie.
Doelstellingen
1/3 regel neutraliseren door als vzw te huren en door te verhuren aan de vluchtelingen.
Vertrouwen in de vluchteling bevorderen door hen te begeleiden in samenwerking met
OCMW en CAW.
Beperkte financiële lening om de dure gezinshereniging te bekostigen.
Doelgroep
Erkende oorlogsvluchtelingen.
Korte beschrijving van de werking
Wij verzamelen voldoende kapitaal om studio's, appartementen met 1 - 2 of 3 slaapkamers te
huren. Vervolgens onderverhuren we die met akkoord van de eigenaar aan de vluchtelingen.
Omdat onze huurders van een leefloon moeten leven, zijn de huurprijzen beperkt tot 550 €
voor een alleenstaande en 620 € voor samenwonenden.
Wij streven ook het collectief wonen na, waarbij de huurder zijn volledig leefloon behoudt,
over voldoende privacy beschikt, maar gebruik kan maken van gemeenschappelijke
voorzieningen zoals een keuken.
We voorzien in de begeleiding van deze vluchtelingen door vrijwilligers, in samenspraak met
de medewerkers van het OCMW en CAW.
Zo nodig vestrekken we een beperkte lening om de dure gezinshereniging mogelijk te maken.
Het bestuur van de vzw komt om de 2 weken samen, verdeelt de taken en neemt de
beslissingen in verband met de doelstellingen.
Visie op vermaatschappelijking
Onze vrijwilligers ondersteunen de vluchtelingen in hun integratie in de maatschappij door
het verstrekken van informatie allerhande, zo nodig hen te vergezellen naar de vele diensten
die onze maatschappij rijk is. Wij stimuleren hen taalkennis op te doen en helpen hen werk te
_____________________________________________________update november 2016
Regionaal WelzijnsPlatform Noord-West-Vlaanderen vzw
Tillegemstraat 81 8200 Brugge
050 40 70 16 / 0472 53 39 51
www.welzijnsplatform.be
info@welzijnsplatform.be

vinden via de eigen netwerking. Ook voor hun kinderen is er aandacht, zo nodig begeleiding
naar school, hulp bij huiswerk, sportieve beleving ....
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