
 

 

 

#8maart #vrouwen #dakloosheid 

 

Brussel, maart 2021 

 

Vrouwen en dakloosheid: 

Welke oplossingen zijn er voor die specifieke noden? 

 

Context 

 

Geweld is de grootste oorzaak van dakloosheid bij vrouwen. De getuigenissen die we op het terrein optekenen 

wijzen erop dat bijna alle dakloze vrouwen in de loop van hun leven zwaar geweld hebben ondergaan: 

partnergeweld en intrafamiliaal geweld, seksueel geweld, verbaal en fysiek geweld op straat, …. ..... Als vrouw 

dakloos zijn, betekent dat je onvermijdelijk en bruut aan veel vormen van dominantie onderworpen bent, sommige 

zeer opvallend, sommige zeer geniepig. Ter gelegenheid van de Internationale dag van de strijd voor de 

Vrouwenrechten wil ‘t Eilandje het specifieke traject van dakloze vrouwen belichten in een omgeving die in de 

eerste plaats voor mannen is uitgewerkt en daardoor niet altijd beantwoordt aan hun specifiek noden. 

 

Actualiteit 

 

Daarom starten we een studie om concrete oplossingen te zoeken waarmee we de hiaten kunnen opvullen in de 

opvang die enkel aan vrouwen voorbehouden is. De sector van de hulp aan daklozen worstelt met de begeleiding 

van deze specifieke doelgroep De opvangstructuren zijn niet of nauwelijks aangepast aan de opvang van vrouwen of 

zijn systematisch uitgewerkt voor gemengde groepen of voor vrouwen met kinderen. 

 

Het uitwerken en opzetten van aangepaste oplossingen die echt rekening houden met gender en met het specifieke 

traject van dakloze vrouwen is dringend, zeker nu genderongelijkheid, de kwetsbare positie van vrouwen en 

intrafamiliaal geweld toenemen door de corona-crisis. Vrouwen die tevoren nog bij vrienden terecht konden, 

kunnen nergens meer heen wanneer ze hun dak boven hun hoofd verliezen. En vele vrouwen moeten, omdat ze 

geen uitweg hebben, het geweld in hun eigen huis blijven verdragen. 

 

Standpunt 

 

We zijn blij met de aandacht voor de Vrouwenrechten op 8 maart, maar we stellen uitdrukkelijk dat die aandacht 

het hele jaar lang moet vastgehouden worden. ‘T Eilandje plaatst het zoeken naar waardige en blijvende 

oplossingen voor dakloze vrouwen onafgebroken centraal in haar opdracht, op het terrein maar ook ruimte door 

het als strijdpunt op te volgen. 

 

‘T Eilandje heeft als taak om een antwoord te bieden op de noden van daklozen en van mensen in een kwetsbare 

situatie, en om hen te begeleiden door eerstelijnsdiensten, opvang en tijdelijk onderdak te bieden, door waardige 

en blijvende huisvesting te creëren en te zoeken, en door de mensen die pas in een eigen woning zitten, thuis 

verder te begeleiden.  
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