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Covid-19: ‘t Eilandje · weg uit de dakloosheid  
mobiliseert zich om te vermijden dat daklozen  

vrouwen, mannen en kinderen uit de boot vallen 
 
Context  
Door de snelle evolutie van de situatie omdat COVID-19 zich razendsnel verspreidt in België, heeft de 
Nationale Veiligheidsraad onlangs federaal een reeks nieuwe strikte maatregelen genomen. ’t Eilandje 
mobiliseert zich voluit om mee te werken aan de doelstellingen van de overheid, zonder de solidariteit uit 
het oog te verliezen.  
 
Actualiteit 
‘t Eilandje wil eenieders aandacht vestigen op het feit dat daklozen bijzonder kwetsbaar zijn en dreigen in 
heel deze medische crisis vergeten te worden.  
 
In het kader van de veiligheidsmaatregelen om de verspreiding en de vermenigvuldiging van het virus in te 
dijken, moedigt men aan om maximaal “thuis te blijven”.   
 
Maar om thuis te kunnen blijven, moet je een “thuis” hebben.  
 
Om een sociale ramp te vermijden, die zou ontstaan als we mensen en gezinnen zonder enig verblijf 
zouden wegsturen, zijn de teams van ‘t Eilandje vandaag in crisisoverleg samengekomen en hebben ze 
beslist om te allen prijze de diverse centra en diensten in Brussel en in Wallonië open te houden, waarbij 
ze er aandachtig zullen op toezien de federale aanbevelingen na te leven.  
 
Dat betekent dat elke dag meer dan 150 mensen zullen kunnen blijven gebruik maken van maaltijden, 
douches, wasbeurten, maatschappelijke begeleiding, dat ze een plaats hebben waar ze kunnen verpozen 
en solidariteit ervaren en waar ze – gezien hun verzwakte toestand - even veilig zijn tegen medische 
complicaties.  
 
Deze crisis zonder voorgaande legt het ondraaglijk falen bloot van een maatschappij die niet in staat is te 
zorgen dat iedereen van haar bevolking een waardige en blijvende woning heeft. Er bestaan mogelijkheden 
opdat iedereen een “thuis” zou kunnen hebben, we werken er elke dag aan.  
 
“Naast de uitzonderlijke crisis die we momenteel doormaken en die uiteraard uitzonderlijke oplossingen 
en budgetten verantwoordt, zal het nodig zijn om even uitzonderlijke en structurele middelen vrij te 
maken om te zorgen dat vrouwen, mannen en kinderen met een verbrokkeld leven opnieuw een 
volwaardige plaatse kunnen vinden in onze maatschappij,”  
verklaart Ariane Dierickx, algemeen directeur van ‘t Eilandje  
 
‘t Eilandje in ‘t kort  
‘t Eilandje heeft als taak om een antwoord te bieden aan de noden van daklozen en mensen in een zeer 
kwetsbare situatie, door een waaier aan eerstelijnsdiensten, opvang en tijdelijk verblijf te bieden, door 
waardige en blijvende woningen te maken en te zoeken, en door thuisbegeleiding te bieden aan wie pas 
opnieuw een woning heeft.  
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