
KERNCIJFERS VAN DE 
ACTIVITEIT IN 2020

1 058 
mensen begeleid 
Omwille van de corona-
beperkingen (vb. een verplichte 
corona-test) ligt dat aantal iets 
lager dan in 2019 maar langduriger, 
en zonder de mensen mee te tellen 
die naar voedselbedeling komen

Waarvan:

212 vrouwen

728 mannen  

118 kinderen

54% van die mensen worden voor 
het eerste begeleid door ‘t Eilandje

8 mensen hebben een 
vooropleiding horeca gevolgd

27 730 
overnachtingen in een 
opvanghuis, dat is 22% meer 
dan in 2019

10 begeleidingsdiensten:

1 dagopvangcentrum, 3 
opvanghuizen, 1 solidair hotel, 1 
project voor sociale economie, 1 
cel Woning zoeken & creëren, 2 
diensten voor thuisbegeleiding, 1 
dienst Verhuizing & Inrichting

101 mensen vonden 
opnieuw een woning

55 woningen hebben we 
gevonden en gecreëerd voor 
daklozen

6 193 ontbijten 
uitgedeeld aan mensen die op 
straat hadden geslagen, dat is 50% 
meer dan in 2019

40 000 maaltijden 
klaargemaakt en uitgedeeld 
dankzij onze keukenteams

150 ton voedingswaren 
ingezameld, dat is bijna 50% meer 
dan in 2019

105 medewerkers en 
medewerksters

37vrijwilligers, waarvan 
vele een gedwongen pauze 
hebben moeten inlassen tijdens 
de lockdown om het risico op 
besmetting te beperken, maar die 
onze gedachten en in hart blijven!

1 000 
Uur opleiding hebben de 
medewerkers gevolg om steeds 
beter te kunnen innoveren & 
reageren op de noden



Noodopvang
Overdag in het 

dagopvangcentrum in Brussel. 
’s Nachts in twee opvanghuizen 

in Brussel.

Gezonde voeding
Voedselinzameling en een 
participatieve moestuin.

Huisvesting
De Brusselse cel 

Woningzoeker en -creator 
(cel WZC), de sociale 
vastgoedcoöperatieve 

Home Sweet Coop, 
thuisbegeleidingsdiensten in 

Brussel en in Wallonië.

Opleiding en tewerkstelling
Een project voor sociale 

economie “ ‘Eten van 
’t Eilantje”, dat een 

vooropleiding voor horeca-
beroepen geeft en een 
commerciële activiteit 

uitwerkt door bio-
voedingswaren te verkopen.

Tijdelijk onderdak
Twee opvanghuizen voor 
alleenstaande mannen (in 

Brussel en in Charleroi) 
en een opvanghuis voor 
vrouwen en gezinnen (in 

Brussel).

 Sociale opdracht 
78 %

Werkingskosten 
9 %

Overig 
1 %

Bijdrage in 
de kosten 

(gebruikers)
5 %

Giften en legaten 
34 %

Subsidies 
60 %

Communicatie- en 
fondsenwervingskosten 

13 %

Onze 5 werkassen
om weg te komen uit 

de dakloosheid
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