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© Lia Pleier / RUZZ | Dakloze actievoerder vragen een woning en meer aandacht voor hun ituatie
vanuit het eleid

Aan de ingang van de voetgangertunnel Fonn
vond maandagochtend een protetactie plaat tegen het ruele
eleid omtrent daklooheid. De eweging ‘Recht op een dak of het dak
op’ tr dt voor het recht op wonen, werken en verl f in ruel. “Al
het proleem de aandacht kr gt die het nodig hee , kan daklooheid
verdw nen”, klinkt het.
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Campagne 400 Daken telt moiele woningen voor daklozen

voor

D Q&A-PODCAT VAN MO*

Het 30-tal actievoerder preenteerde twintig kartonnen huije. én
voor elk van de 19 gemeenten, en een molich 20te huije om
weer te geven dat dak- en thuilozen vaak uiten de wetgeving vallen
en hierdoor geen aanpraak kunnen maken op hun rechten.

luiter live naar RUZZ

Naar aanleiding van de aankomende gemeenteraadverkiezingen,
telde de organiatie ook dak- en thuilozen 'verkieaar'. Niet voor
een politieke pot, maar al kandidaat voor een hui, een werk- of
verl fvergunning.
Zo willen ze aan de mouw trekken van zowel het Gewet, de ruele
gemeenten en het OCMW. “Op politiek vlak wordt er al geïnveteerd
in dit proleem, maar de projecten l ven heel kleinchalig. Al het
proleem de aandacht kr gt die het nodig hee , kan daklooheid
e ectief verdw nen. Maar dan z n er wel dringend nieuwe
echikare huizen nodig”, zegt mede-initiatiefnemer art Van de Ven
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chr f je in voor de nieuwrief

Mǻģǻzįňě

aan RUZZ.

Duizenden lege panden
 de laatte telling van leegtaande huizen leek dat er in ruel
ongeveer 15.000 à 30.000 panden leegtaan. Van de Ven: “Plaat dat
tegenover de ongeveer v fduizend daklozen in ruel en je ziet dat
er mogel kheden etaan.”
De oploing die de eweging voortelt, i het recept van 'houing
rt': eert menen van de traat halen, en pa daarna inze en op
pchologiche  tand en maatchappel ke egeleiding. Daklozen
zouden nu overdag wel geholpen worden, maar ‘ avond opnieuw op
traat elanden.
In een eigen hui zouden ze de mentale ruimte kr gen om zich te
herintegreren in de maatchapp . “Heel vaak wordt er gedacht in
voorwaardel ke zin: eert werken, talen aanleren, in ommige
gevallen a icken en dan pa volgt een hui. Maar experimenten
tonen aan dat wanneer er eert een woning wordt voorzien, integratie
vlo er gaat.”

© RUZZ | tella i al v f jaar thuiloo en
telt zich 'kandidaat' voor een woning in
ruel.

De actiegroep drukte ook
verkiezing er die tot 14 oktoer
naar de verkieare politici zullen
worden verzonden. De logan luidt;
“Al u op m temt, dan tem ik ook
op u.” én van de kandidaten i
tella uit Kinhaa, Congo. Ze
verl al v f jaar in ruel, zonder
een normale woont. Ze logeert
momenteel  vrienden en
proteteert vandaag mee.
“Iedereen hee recht op een dak
oven het hoofd, vanwaar je ook
komt.”

Van de radar verdwenen
De actie vond plaat aan de voetgangertunnel Fonn die in juni
werd geloten, nadat er meer dan een jaar lang een dertigtal daklozen
hadden geleefd. Waar die menen inddien naartoe gingen, i niet
ekend, mogel k zochten ze hun toevlucht in een gaander van een
overheidgeouw in de lérottraat. ‘Recht op een dak of het dak op’
laat weten dat veel menen van de radar verdw nen.
Op ai van c fer uit 2016 l kt dat er in ruel jaarl k  na
16.000 menen worden gechrapt uit het evolkingregiter omdat
niet geweten i waar ze verl ven. Het gaat veelal om dak- en
thuilozen, en dit c fer zou de voor e jaren nog getegen z n. Het
college kan elien om een peroon van amtwege te chrappen
uit de evolkingregiter, wanneer die langer dan ze maanden niet
op z n of haar o ciële adre verleef, zonder aangi e te doen van
adrew ziging of zonder melding te maken van z n t del ke
afwezigheid.
Of de daklozen dit jaar zelf kunnen temmen, i du niet in alle
gevallen duidel k. Aangezien er geen o ciële woonplaat kan worden
aangegeven, maar die wel vereit i om geruik te maken van je
temrecht, kan een dakloze zich inchr ven op een 'referentieadre'.
Dit kan  een private peroon, of  het OCMW van de gemeente
waar de dakloze verl . Maar om die rechten te ehouden moet de
etrokken peroon zich minten één keer per trimeter aanmelden
 het OCMW.
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Ŀěěs ǿǿķ
erte 'tin houe' voor daklozen: 'Veel eter dan op traat'
AMNLVING 2 5 / 7 / 2 0 1 8

int-Pieter-Woluwe hee het eerte tin houe, een piepklein huije du, voor daklozen in
on land. De edoeling i om daklozen t del k onderdak te geven.

Daklozen hekelen groot gerek aan laapplaaten na winteropvang

AMNLVING 1 8 / 7 / 2 0 1 8

Drie maanden na het einde van de winteropvang komt het teunpunt voor thuilozenzorg
La trada met de eerte reultaten van haar tevredenheidenquête.

Ouder verze en zich tegen verdriedueling factuur
choolopvang
ONDRWIJ 07/9/2018

De verdriedueling van de pr  voor opvang doet ouder van kinderen in de Anderlechte
aicholen int-Guido en int-Pieter teigeren.

Ruim 1.400 edden voor daklozen in ruel gewet
AMNLVING 29/8/2018

r z n vandaag in het ruele gewet meer dan 1.400 overnachtingplaaten echikaar
voor daklozen. Dat hee de vzw La trada ekendgemaakt.

600 actievoerder proteteren tegen opluiting gezin in geloten
centrum
15/8/2018

en menigte van 600 menen hee de traten rond Manneken Pi ezet al protet tegen
de opluiting van een eerte gezin in de nieuwe woonunit in het geloten centrum 127i
in teenokkerzeel.

Heiel over 'anti-daklozenreling' aan nieuw geouw van AVV
AMNLVING 1 3 / 8 / 2 0 1 8

Voor de gloednieuwe geouwen van de ocialitiche vakond in ruel taan talen
relingen die daklozen ele en om er hun nachtkamp op te laan.

RUZZ dag
rengt je van maandag tot zaterdag de actualiteit van de dag.

RUZZ week
erveert je iedere zaterdag de elangr kte hoofdpunten van de voor e
week.
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