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Thuis- en daklozen 

 

Nachtelijke telling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op woensdag 19 november 2008 

Nota – Vragen ter attentie van de verschillende diensten, in functie van hun specificiteiten en hun 

expertise. 

 

De Feantsa onderscheidt 4 hoofdcategorieën :  

dakloos; thuisloos; instabiele huisvesting; ontoereikende huisvesting.  

Deze worden nog eens onderverdeeld in 13 ondercategorieën, in functie van hun levenssituaties, 

gaande van mensen die op straat leven, over mensen die opgevangen worden in specifieke 

opvangcentra voor migranten, asielzoekers of slachtoffers van huiselijk geweld, tot en met mensen 

die in onbewoonbare of overbevolkte panden leven. 

Om te beginnen, stellen we voor om met een meer bescheiden telling te starten, waarbij de mensen 

zouden worden geteld die op straat leven, de mensen die opgevangen worden in crisis- en 

nachtopvang, in onthaaltehuizen, in begeleid wonen of transitwoning. We weten dat we de totaliteit 

van deze groep niet zullen kunnen bereiken : mensen die zich schuil houden in kelders en parkings, 

mensen die voor één nacht bij familie, vrienden of kennissen blijven overnachten, mensen die in 

onaangepaste ruimtes slapen boven cafés en andere huisjesmelkers. 

 

De cijferresultaten van deze telling zullen, eerst en vooral aan alle deelnemers worden voorgesteld, 

om samen een analyse en interpretatie te ma ken. 

 

I. Daklozen die op straat leven 

 

Onderzoek op straat, in de stations, parken,... de nacht van 19 november van 23 tot 24 uur. 

 

Betreft : alle diensten en teams + spoeddiensten van ziekenhuizen, NMBS, enz 

 

1. Op een kaart, zo precies mogelijk aanduiden welke de mogelijke vindplaatsen zijn in 

functie van uw ervaring of van wat uw doelpubliek vertelt over mogelijke 

schuilplaatsen voor de nacht. 

 

De wijken van het Gewest waar de kans om thuislozen tegen te komen het hoogst is. 

 

De precieze locaties waar gezocht moet worden : openbare ruimtes, stations (NMBS is betrokken), 

metros, parken, spoeddiensten van ziekenhuizen, kerken, moskeeën, openbare parkings, enz. 

 

Op een kaart zullen we al deze informaties samenbrengen om het werk te kunnen verdelen, alle 

zones te dekken en dubbele telling te vermijden. 

Het toekennen van de buurten (wie telt waar ?) zal vanzelfsprekend in samenspraak met de 

betrokken diensten gebeuren (kennis van het terrein, het willen ontdekken van bepaalde wijken, 

enz) 

 

Wat de kraakpanden betreft, waarvan de toegang moeilijk en soms gevaarlijk kan zijn, kijken of het 

voor sommige teams die deze plekken en sommige bewoners kennen, mogelijk is om informatie te 
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verzamelen over het aantal (plekken en bewoners), dat waarschijnlijk sterk varieert. 

 

2. Aan de teamleden en indien mogelijk aan het doelpubliek, vragen om deel te nemen 

aan de telling op de nacht van 19 november. 

 

Te verzamelen info : hoeveel en waar 

 het aantal ontmoette mensen die als thuislozen geïdentificeerd kunnen worden 

 plekken waar de mensen ontmoet werden 

 indien mogelijk, het geslacht en de geschatte leeftijdscategorie maar we zijn er ons van 

bewust dat deze informatie moeilijk vast te stellen is wanneer mensen slapen 

 het aantal plaatsen die leeg zijn maar die sporen dragen van een bezetting (dekens, zakken, 

enz) 

 

N.B. 

De praktische organisatie van die avond valt nog nader te bepalen. We zijn op zoek naar een 

permanentielokaal dat gemakkelijk toegankelijk is als start en eindpunt : warme soep bij de start en 

bij de aankomst, uitdeling van de straatkaarten met de locaties die bezocht moeten worden en het 

inzamelen van de gegevens bij de terugkeer. 

 

 

II. Mensen opgevangen in crisisopvang, diezelfde nacht van 19 november 

 

Betreft : Ariane, Casu, Hoeksteen 

 

Te verzamelen gegevens : 

Opvangcapaciteit 

Aantal effectief opgevangen vrouwen 

Aantal effectief opgevangen mannen 

Aantal effectief opgevangen kinderen 

Aantal weigeringen 

 

 

III. Mensen die opgevangen worden in erkende onthaaltehuizen op diezelfde nacht van 19 

november 

 

Betreft : alle erkende onthaaltehuizen gelegen in het Gewest 

 

Te verzamelen gegevens : 

(erkende en reële) opvangcapaciteit 

Aantal effectief opgevangen vrouwen 

Aantal effectief opgevangen mannen 

Aantal effectief opgevangen kinderen  
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IV. Mensen die opgevangen worden in Begeleid Wonen/ mensen die begeleid worden in 

hun woning op de nacht van 19 november 

 

Betreft : alle erkende diensten begeleid wonen 

 

Te verzamelen gegevens : 

Aantal begeleide mensen : aanduiden hoeveel mensen die begeleid worden opgevangen worden in 

transitwoningen of onthaaltehuizen (dit zal ons toelaten om dubbele tellingen te vermijden). 

 

 

V. Mensen die in transitwoningen leven 

 

Betreft : alle diensten die transitwoningen in beheer hebben 

SVK’s 

Gemeenten 

OCMW’s 

 

Te verzamelen gegevens : 

Aantal personen die in deze tansitwoningen leven 

 

 

*** 

 

Vraag gericht aan de dag-onthaalcentra : 

 

Op donderdag 20 november : vragen aan de mensen die opgevangen worden waar ze de nacht 

hebben doorgebracht en dit noteren. 

 

Objectief : de dekking van de nachtelijke telling nagaan. 

 

 

*** 

 

 

Dank aan allen zonder wie dit werk onmogelijk zou zijn. 

 

 

 
Anne Herscovici en Laurent van Hoorebeke 


