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1. Woordje van de voorzitter 
 

In deze tijden van wereldwijde crisis ten gevolge van het COVID-19 virus richt ik deze boodschap eerst 
en vooral aan het hele team van Hoeksteen, aan de directie, het secretariaat, de opvoeders, de 
psychosociale begeleiders, de vrijwilligers, de technicus en het schoonmaakteam en aan al diegenen 
die over de hygiëne en de gezondheid waken van de bezoekers. 

Ik dank met name zij die de moed hebben gehad om het werk verder te zetten. En ik vergeet niet al 
onze schenkers, de steun van onze ministers, van het Gewest en andere geldschieters die te hulp 
gekomen zijn van de daklozensector in deze moeilijke tijden. 

U zal in dit uitstekend activiteitenverslag 2019 lezen over de vele diensten en activiteiten die 
Hoeksteen aanbiedt, zowel overdag als ’s nachts, over de sponsors, schenkers en vrijwilligers die kleine 
geneeskundige verstrekken of maaltijden klaarmaken voor de gebruikers. Zij zorgen ervoor dat 
Hoeksteen een opvangstructuur op menselijke maat blijft.  

Het is de eerste keer dat de Algemene Vergadering elektronisch verloopt. Dit is uiteraard het gevolg 
van de corona-maatregelen in ons land. Tijdens de voorafgaande weken werden alle nodige vragen 
gesteld en beantwoord dor de Algemene Vergadering. Alle informatie werd dus via digitale weg 
verschaft.  

Murat Karacaoglu die vier jaar lang de directie heeft waargenomen in Hoeksteen, heeft een 
vernieuwing gebracht in alle mogelijke domeinen. Het activiteitenverslag van 2019 geeft deze 
veranderingen weer, alsook de relaties die Hoeksteen onderhoudt met de actoren in de sector. En de 
vernieuwing in de evolutie van onze opvangstructuur zal zich ook doorzetten met de nieuwe Raad van 
Bestuur die uit de Algemene Vergadering van 2020 zal komen.  

Alain Dufays 
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2. Historiek

« Het is niet omdat een gebouw niet uit marmer of een ander edel materiaal bestaat, dat het ons niets 
te vertellen heeft. »

Hans Vandecandelaere, historicus en verantwoordelijke erfgoedklassen, 
tijdens een bezoek aan Hoeksteen

Vzw Hoeksteen is ontstaan in een specifieke context. In de jaren 80 had de armoede immers een 
zodanige omvang genomen dat de bestaande voorzieningen onvoldoende een antwoord konden 
bieden op de problematiek. Vele mensen sliepen buiten op straat, temeer omdat de stations ’s nachts 
gesloten werden. 

Vanaf 1985 organiseert ATD Vierde Wereld bijeenkomsten aan het station van Brussel-Centraal met 
daklozen, activisten en sympathisanten. In de nasleep hiervan besloten een handjevol personen om 
Hoeksteen op te richten met als doel een onderdak te voorzien aan mensen die hier onvoorwaardelijk, 
gratis en anoniem gebruik van konden maken. De idee was om een warme en veilige slaapplaats te 
bieden aan mensen die dit vragen, zonder discriminatie.

Doorheen de jaren werden verschillende plaatsen ingenomen. In september 1991 zouden twee 
ministers van het Verenigd College, Ruffin Grijp en Georges Désir, vragen om een definitieve 
opvangplaats te voorzien. In 1991 en 1992 onderhandelt Hoeksteen met de vzw Renovassistance om 
een gebouw ter beschikking te stellen van de Regie van de Brusselse Aglomeratie, in de 
’Bloemenmeisjesgang’ en zou de huidige plek in Nieuwland ingenomen worden voor de constructie 
van een nachtasiel van 48 plaatsen, verdeeld over twee verdiepingen. De 48 bedden zijn beschikbaar 
in 1991 voor de winterperiode en 24 bedden (de bedden van het gelijkvloers) zouden het hele jaar 
door beschikbaar blijven. Wat voordien arbeiderswoningen waren is aldus een nachtopvang voor 
daklozen geworden.
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3. Het wettelijk kader 
Een nieuwe ordonnantie 

Op 7 november 2002 keurde de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) de ordonnantie 
betreffende de centra en diensten voor bijstand aan personen goed. Daarin wordt Hoeksteen vzw 
gelijkgesteld met centra en diensten die zorgen voor « een onvoorwaardelijke, kosteloze en 
anonieme nachtopvang met een psychosociale basisbegeleiding, op aanvraag van de bezoekers » 
(Belgische Staatsblad van 27/11/2002).  

Op 10 juli 2018 werd een nieuwe ordonnantie met betrekking tot de dringende opvang en 
hulpverlening aan daklozen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze verandert grondig de regels 
met betrekking tot het toetreden tot en het uittreden uit dienstverlenende organisaties. Daarnaast 
worden ook minimale normen vastgelegd op vlak van opvang, organisatie en logistiek. De lat ligt hoger 
dan in de ordonnantie van 2002, zoals blijkt uit: 
- de verplichting om dagelijks een maaltijd te verschaffen  
- een onthaalruimte te voorzien 
- alsook de mogelijkheid van een psychosociale begeleiding 

Erkenning 

Van juni 2007 tot 2015 kregen we telkens een jaarlijkse erkenning. In 2016 verkregen we eindelijk een 
erkenning voor 5 jaar. 

Financiering 

Erkenning en financiering van de werkingskosten zijn niet automatisch aan elkaar gekoppeld. In de 
uitvoeringsbesluiten van 28 november 2007 die de indienbare functioneringskosten van « centra en 
diensten voor volwassenen in moeilijkheden » regelt, is Hoeksteen vzw niet opgenomen.  

De in aanmerking komende kosten staan in rechtstreeks verband met de doelstellingen gedefinieerd 
in de erkenning en de daaruit voortvloeiende uitvoeringsbesluiten. Het totaal van onze subsidie is 
gebaseerd op de uitgaven. 

Onze vereniging beschikt niet over eigen middelen en we vragen uiteraard geen geld aan ons 
doelpubliek. We hangen volledig af van de subsidies van de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie, die elk jaar onze uitgaven controleert. Deze subsidies worden aangevuld 
met subsidies van het Fonds Maribel waarmee een aantal medewerkers worden betaald en er zijn 
uiteraard ook de giften en sponsoring. 
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4. Onze werkfilosofie 

Op 30 jaar tijd is Hoeksteen sterk veranderd. Lange tijd waren we enkel een nachtopvang. Vandaag 
worden ook overdag douches en siësta’s voorzien en worden ’s avonds maaltijden klaargemaakt. Het 
team werd versterkt door de aanwerving van een sociaal assistent, vrijwilligers kwamen ons een 
handje toesteken en we namen ook deel aan verschillende projecten. Een hele verandering dus, maar 
onze werkfilosofie is steeds dezelfde gebleven: het aanbieden van een onvoorwaardelijke, anonieme 
en gratis opvang aan de personen die het aanvragen.  

De onvoorwaardelijkheid betekent dat geen enkele voorwaarde verbonden is aan de opvang van 
daklozen in de structuur. De bezoekers dienen zich niet noodzakelijk eerst aan te dienen bij de sociale 
dienst en er wordt geen enkele vereiste geformuleerd om in aanmerking te komen voor een 
opvangplaats (zoals bijvoorbeeld het volgen van een behandeling in geval van verslaving, het zoeken 
naar een woning enz.). De sociale begeleiding gebeurt enkel op vraag van de persoon en op zijn ritme.  

De anonimiteit is gewaarborgd. De bezoekers dienen niet een identiteitsdocument voor te leggen 
wanneer ze komen en hun persoonlijke gegevens worden niet aan derden toevertrouwd. Wanneer we 
vragen om een naam dan is het voor praktische of organisatorische redenen en we zullen hierbij nooit 
hun identiteit controleren. Ook wordt voor de nachtopvang de nationaliteit en de leeftijd gevraagd van 
zij die voor het eerst komen, maar dit dient enkel voor de statistieken opgesteld door La Strada. 

Tot slot, al onze diensten zijn gratis. De maaltijden, de douches, de nachtopvang… we vragen nooit 
geld aan onze bezoekers.  

Deze drie principes zorgen ervoor dat de opvang zeer laagdrempelig blijft. We willen immers niemand 
uitsluiten. 

Zoals de stichters van vzw Hoeksteen het wensten is Hoeksteen een opvang op menselijke schaal 
gebleven. We bieden een menswaardig en warm onthaal, wetende dat daklozen vaak kampen met 
gevoelens van uitsluiting en isolement.  

“Wat ik vind bij Hoeksteen… Er is uiteraard het praktische aspect, het stortbad, de koffie en de 
maaltijden. Maar dat is niet het belangrijkste voor mij. Het belangrijkste is dat ik hier een familiale 
welkomstsfeer vind. Hier heb ik niet de indruk dat ik één van de velen ben, of dat ik een nummer ben. 
Ik ben een persoon. En dat is voor mij het belangrijkste in Hoeksteen.” 

Frank, bezoeker 
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5. Ons dienstenaanbod 

5.1. Nachtopvang  
Hoeksteen werkt niet met reservaties. Personen die de nacht wensen door te brengen in onze opvang 
komen om 20 uur terplekke zonder garantie dat ze de nacht bij ons kunnen doorbrengen. Een 
lotingsysteem zal bepalen wie binnen kan. 

Ziehier het verloop van de avond… 

Vóór het toekomen van de bezoekers 

Opdat alles in orde is vooraleer de bezoekers aankomen, komt een eerste opvoeder toe om 19 uur. Hij 
zal erover waken dat ieder die bij ons komt slapen een proper bed vindt voorzien van een deken, dat 
er WC-papier is in de toiletten, zeep bij de lavabo’s enz. 

De opvoeder wordt bijgestaan door twee collega’s om 19u30 teneinde het binnenkomen van de 
bezoekers voor te bereiden, het communicatieschrift te lezen, mails te checken (om na te gaan wie de 
nacht voordien een slaapplaats heeft gehad, de sancties die van kracht zijn…), naar buiten te gaan om 
de groep wachtenden te verkennen, een eerste contact te leggen of om het lotingssysteem toe te 
lichten aan de nieuwkomers.  

We zijn ook een partnerschap aangegaan met de vzw BRAVVO die de gemeenschapswachten van 
Brussel Stad beheert. Ze zijn ’s avonds aanwezig om eventuele spanningen tijdens de loting op te 
sporen, om te waken over de kalmte en de properheid en om indien nodig in dialoog te treden met de 
buurtbewoners. Ze nemen ook deel aan de voorafgaandelijke briefing. 

De loting 

Om 20 uur worden de personen die de nacht willen doorbrengen in Hoeksteen geteld, teneinde het 
aantal kaarten te bepalen voor de loting want enkel de rode kaarten (48 in totaal) geven recht op een 
bed in Hoeksteen voor die nacht. Een gele kaart betekent dus dat de betrokkene niet zal kunnen 
overnachten in onze opvang. De tweede opvoeder houdt in een schrift bij wie binnen kan komen, een 
meer uitvoerige beschrijving van de persoon volgt later. Een derde opvoeder houdt een oogje in het 
zeil.  

Indien er nog plaatsen vrij zouden zijn, wordt een tweede loting georganiseerd om 21 uur. Het kan ook 
zijn dat er plaatsen vrijkomen zoals bijvoorbeeld wanneer bepaalde personen enkel binnen wouden 
voor een douche of een maaltijd en nadien weer vertrekken. Hierop staat echter een sanctie met name 
een verbod om zich de drie volgende nachten aan te dienen voor een slaapplaats. 

Zij die de nacht voordien in onze opvang hebben geslapen mogen niet deelnemen aan de loting van 20 
uur omdat we zo maximale kansen kunnen bieden aan zij de de nacht voordien geen slaapplaats bij 
ons konden bekomen. Iedereen kan zich echter aandienen om 21 uur.  

Het openen van de deuren om 20 uur is het meest delicate moment van de dag en er is een verhoogd 
risico op agressie. Het daklozenpubliek is zeer gediversifieerd, er zijn onder meer mensen met een 
verslavingsproblematiek of met een psychiatrische achtergrond. Op een dergelijk ogenblik kunnen 
frustraties leiden tot kwaadheid, tot verbaal of zelfs fysiek geweld.  

“Over het algemeen gesproken gedragen de mensen zich op een respectvolle manier en wordt de 
autoriteit van de opvoeders aanvaard. Sommige mensen kunnen echter uithalen naar de opvoeders en  
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gaan hierbij te ver. Bijvoorbeeld wanneer ze een gele kaart hebben gekregen en dus niet kunnen blijven. 
In geval van geweld moeten er sancties getroffen worden. Dit gezegd zijnde, we blijven steeds open 
voor dialoog en we zullen er alles aan doen om weer een goede relatie uit te bouwen met de mensen.” 

Mamadou, opvoeder 

Na het binnenkomen 

Zij die nog nooit geslapen hebben in onze opvang nemen plaats in de ontvangstruimte waar een 
opvoeder het functioneren van de nachtopvang uitlegt en eventuele vragen beantwoordt. Er wordt 
informatie gegeven over de het reglement van interne orde en ook over de sancties in geval de regels 
worden overtreden. 

Voordien worden de namen van de nieuwkomers genoteerd, alsook hun nationaliteit en hun leeftijd. 
Aangezien we het anonieme karakter van onze opvang garanderen, zullen deze gegevens enkel dienen 
voor de statistieken (gecentraliseerd door La Strada). We zullen nooit de identiteit van de betrokkenen 
controleren. 

Ondertussen worden de lakens verdeeld aan al diegenen die de nacht zullen doorbrengen in 
Hoeksteen. Een opvoeder neemt de namen op en beschrijft kort en bondig de betrokken personen.  

Aan ieder wordt een bed toegekend en als geheugensteun wordt het nummer van het bed op een 
beker geschreven. 

Een grote kast is voorzien zodat mensen er hun spullen kunnen opbergen voor de nacht. Zij die dit 
wensen kunnen echter ook hun persoonlijke bezittingen (gsm, portefeuille, documenten…) in de 
bureau afgeven. De opvoeder zal deze in een zakje steken waarop de naam van de persoon en het 
nummer van het bed worden geschreven.  

Gedurende de hele nacht kunnen mensen vrij een douche nemen. Zij die tot de eerste vijf willen 
behoren kunnen deelnemen aan een loting om te bepalen wie eerst mag. 

De maaltijden 

Iedere avond een maaltijd voor de bezoekers ! Sinds 2016 maken we dit waar, en dit dankzij een grote 
tijdsinvestering van onze vrijwilligers en een groot aantal partnerschappen. Het project DREAM 
bijvoorbeeld wordt gecoördineerd door het OCMW van Brussel en recupereert meer dan één ton 
voedseloverschotten per dag (van de Vroegmarkt, van de supermarkten…) en deelt deze nadien uit 
aan organisaties zoals Hoeksteen. Dankzij dit project kunnen we de overschotten van EXKI recupereren 
maar ook een grote diversiteit aan voedingswaren zoals fruit, yoghurt, salades en koekjes die we in de 
namiddag serveren. In 2019 werden nog meer partnerschappen aangegaan. Dank hiervoor aan 
Feedtruck (die niet alleen maaltijden voorziet maar ook een maandelijkse muzikale animatie !), aan 
Feedtruck-Lazare, vzw Les Pains Unis, Rotary Club, de Lyon’s Club Ixelles Alizée, Poverello, 
Entraide&Culture, het Rode Kruis, de sociale kruidenierszaak Les Capucines, La Graceffa, ‘t Eilandje, 
Ladbrokes, vele betrokken burgers (Catarina, Simon, Affaf, Georgiana, Sofian, Karima…) en dank 
eveneens aan al onze vrijwilligers (en dan vooral de grote toewijding van onze vrijwilligster Claudine!) 
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“Ik hou van het contact met de burgers en organisaties die ons voedsel schenken. Via deze weg heb ik 
fantastische mensen ontmoet die ik anders nooit zou ontmoet hebben, mensen die er alles aan doen 
om eten te geven aan zij die het nodig hebben.”

Claudine, vrijwilligster en verantwoordelijke voedselgiften

De maaltijden zijn belangrijke momenten. Niet enkel om de maag van de bezoekers te vullen maar ook 
omdat op deze momenten gesprekken worden aangeknoopt tussen sociale werkers, vrijwilligers en 
bezoekers.

De kleine geneeskundige zorgen van het Rode Kruis

Het Rode Kruis wordt vaak geassocieerd met humanitaire crisissen maar de Ondersteunende eenheid 
van Brussel Hoofdstad biedt ook hulp aan daklozen. Vanaf 2009 bezoekt een groep vrijwillige 
zorgverleners twee keer per week onze opvang, vanaf 2012 komen ze zelfs vier keer per week.

“Hoeksteen. Telkens wanneer ik ga, wacht mij een nieuw avontuur. Soms verloopt de avond niet 
makkelijk, maar steeds gaat het om een verrijkende ervaring.
Ik herinner mij een zwangere vrouw die in een wanhopige situatie verkeerde, haar voeten bevonden 
zich in een vreselijke toestand. Die nacht zou ze een warm bed krijgen en een avondmaaltijd. We 
hebben haar doorverwezen naar Athena, maar weten niet hoe het verder met haar verlopen is. En die 
arme jonge man die foto’s toonde van zijn familie in zijn thuisland en die graag wou terugkeren. Of nog 
die man die zich door de maatschappij in de steek gelaten voelde terwijl hij ziek was. Een koppel met 
valiezen in afwachting van een woonst. Of die mensen die geen Frans, Engels of Spaans spreken en 
waarvoor één van de aanwezige bezoekers als vertaler optrad. Er zijn ook mensen die je vaker ziet en 
die ons een kijk bieden op hun leven op straat. Ze zijn blij als ze hier ’s nachts kunnen blijven.
Hoeksteen is een plek waar een brede waaier aan daklozen terecht kunnen. De tijd van één nacht vinden 
ze er rust, veiligheid (dankzij ook een bewaarplaats) en maaltijden. Voor het team is het niet makkelijk, 
en dan vooral niet om 20 uur wanneer de loting gebeurt. Eens dit voorbij is, zal zo goed mogelijk aan 
de vragen van het publiek tegemoet gekomen worden. Gefeliciteerd trouwens voor het werk dat 
geleverd wordt, er zouden meer plaatsen moeten bestaan zoals Hoeksteen.”

Nicole, vrijwilligster bij het Rode Kruis
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De nacht  

Om 22 uur worden de lichten gedoofd en behoudens uitzonderingen gaan de bezoekers slapen. Om 4 
uur ’s ochtends kunnen zij die een plicht te vervullen hebben reeds naar buiten. De meerderheid 
daarentegen zal pas wakker gemaakt worden om 7 uur, met zachte muziek. Vooraleer ze vertrekken 
nemen ze een kopje thee en koffie (en ook wat te eten, naargelang de voedselgiften). Om 8 uur ’s 
ochtends worden de deuren gesloten. 
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5.2. De dagopvang
Vanaf maart 2012 is Hoeksteen ook open voor het publiek overdag. Van maandag tot vrijdag (en 
dankzij het winterplan 86.400 ook tijdens het weekend) is er de mogelijkheid om in de namiddag een 
siësta te doen. Eén keer per maand zijn er ook pedicures aanwezig. 

Bovendien is gedurende de hele dag de sociale dienst open voor alle personen die dit wensen.

De siesta’s en de douches

« Soms vinden mensen geen slaapplaats gedurende drie opeenvolgende nachten. In de namiddag een 
plek vinden om wat uit te rusten is echt geen overbodige luxe!”

L’Houcine, opvoeder

De vraag naar siësta’s voor daklozen is groot. Hoeksteen is dan ook de enige organisatie in Brussel die 
deze dienst aanbiedt. De beschikbaarheid van de bedden en de omkadering door sociale werkers 
garandeert aan de bezoekers een moment van rust en kalmte.

Dankzij de financiering van het project 86.400 hebben we de dienst kunnen uitbreiden naar 24 plaatsen 
in plaats van 10. De inschrijvingen zijn mogelijk vanaf 13 uur en verlopen telefonisch via een 
organisatie. De plaatsen worden als volgt verdeeld: drie plaatsen voor elkeen van de 
partnerorganisaties (Jamais Sans Toit, DoucheFlux, Le Clos, La Fontaine, Chez Nous, La Rencontre en 
Hobo) en drie plaatsen voor iedere andere organisatie of institutie. Plaatsen die niet ingevuld zijn, 
worden om 13u45 vrijgegeven: ze worden dan beschikbaar voor iedere organisatie die iemand wil 
inschrijven.

Wat betreft de inschrijvingen voor de douche: deze gebeuren ter plaatse. De toegang tot de siësta-
dienst gebeurt tussen 13u30 en 15u30. Het einde is om 18 uur en de laatste persoon verlaat de 
opvangstructuur om 18u30.

De voetverzorging

Eén keer per maand komen leerlingen en professoren van het Instituut voor Sociale Promotie van 
Namen naar Hoeksteen om hun pedicurediensten aan onze bezoekers aan te bieden. Voetverzorging 
is uitermate belangrijk voor daklozen: ze stappen veel, vaak met onaangepast schoeisel en in alle 
weersomstandigheden. Hun voeten weerspiegelen de problematische omstandigheden waarin ze 
leven.
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Ons publiek vraagt ook vaak om sokken. Daarom werd in 2019 een partnerschap opgestart met 
One4OneSocks, een webshop die voor ieder paar sokken die ze verkopen er één schenkt aan een 
daklozenorganisatie. Iedere maand krijgen we een doos vol sokken. 

“Vroeger wanneer ik thuiskwam deed ik mijn schoenen uit en trok ik mijn pantoffels aan. Mijn vuile 
sokken gooide ik in de wasmand. Nadien nam ik een douche of zette ik mij op de sofa. Toen ik op straat 
belandde was niets van dit alles nog evident. Al die zaken die ik vroeger deed zonder erbij na te denken, 
werden problematisch. Mijn tanden poetsen, mij scheren, op een bank zitten zonder weggejaagd te 
worden door de politie…” 

Patrick, bezoeker 

De sociale dienst 

Iedere dag komen vele mensen naar Hoeksteen om informatie te verkrijgen. Vaak gaat het enkel om 
te weten wat ons dienstenaanbod is en hoe we functioneren. Ze vragen ook vaak naar concrete zaken 
zoals plaatsen waar ze kunnen eten, waar ze verzorgd kunnen worden…  

Soms hebben hun vragen echter te maken met hun persoonlijke en administratieve situatie. In dit 
geval is het vaak voldoende om ze informatie mee te geven. Enkel voor 17 personen was in 2019 een 
opvolging op korte of middellange termijn nodig en werd er een dossier opgesteld. Voorbeelden van 
de behandelde zaken betreffen de procedure voor het verkrijgen van een medische kaart, het 
aanvragen van financiële hulp, een geval van schuldbemiddeling, aanvragen voor regularisatie enz. 

Eenieder kan vrij langskomen. In 2019 was een sociaal assistent aanwezig van maandag tot donderdag 
van 8 uur tot 16 uur en vrijdag van 8 uur tot 14 uur, voor iedereen, met of zonder afspraak. In de 
winterperiode kwam een tweede sociaal assistent de sociale dienst versterken. Deze sociale 
begeleiding gebeurt enkel op vraag van de betrokkenen en respecteert de beslissingen van de 
personen. 

“Administratieve procedures zijn soms lang en complex en sommigen raken ontmoedigd, zelfs wanneer 
hun dossier positief evolueert. In dit geval kan ik enkel met hen spreken en raad geven, maar als ze 
willen stoppen is het hun keuze, want het is hun leven. Het enige wat ik kan zeggen is dat mijn deur 
openblijft en dat ze altijd naar mij kunnen terugkeren als ze dat wensen.” 

Ana, sociaal assistent 
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6. Bezoek van de nachtopvang

6.1. De huidige situatie
De nachtopvang is iedere dag van het jaar open. In 2019 bedroeg de bezettingsgraad een totaal van 
17.516 nachten, wat overeenkomt met onze maximale capaciteit die we reeds vele jaren bereikt 
hebben.

Het volstaat niet om het einde van de dakloosheid uit te roepen opdat dit ook zou gebeuren. De lokale 
initiatieven blijven onvoldoende ondanks de inspanningen van de sector. Deze problematiek overstijgt 
onze sector en veronderstelt een bewustwording op politiek, economisch en sociaal vlak. Ambitieuze 
beslissingen dienen ook op Europees niveau genomen te worden ter preventie van dakloosheid.

6.2. Evolutie van het aantal beschikbare plaatsen
Om 20 uur tijdens de eerste loting wordt de overgrote meerderheid van de bedden toegekend. Het is 
echter mogelijk dat er nog enkele plaatsen beschikbaar zijn om 21 uur of dat er plaatsen zijn 
vrijgekomen omdat er personen de opvangstructuur hadden verlaten.

Het aantal beschikbare bedden om 21 uur stijgt in 2019 ten opzichte van 2018.
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6.3. Aantal weigeringen

Iedere avond worden mensen geweigerd door gebrek aan plaats. Op het terrein zijn er soms wel 100 
personen (of zelfs meer) die voor de deur wachten om 20 uur in de hoop een bed voor de nacht te 
kunnen bemachtigen. 

Uiteraard hangt het aantal weigeringen ook af van de beschikbaarheid van overnachtingsplaatsen 
elders. Het is een fenomeen van communicerende vaten. We merken reeds jaren op dat de variaties 
van het aantal personen die een bed aanvraagt bij ons (gedeeltelijk) verband houden met de invoering 
van het winterplan. Tijdens het winterplan worden stapsgewijs het aantal overnachtingsplaatsen 
opgevoerd. De achterliggende gedachte is om te komen tot “nul weigeringen” naarmate de centra 
achtereenvolgens openen: iedere persoon die dit aanvraagt zou een bed moeten verkrijgen. Dit 
verklaart waarom in onze opvang meer weigeringen zijn net vóór de inwerkingtreding van het 
winterplan op 15 november en waarom nadien de curve weer daalt. Op de grafiek zien we ook een 
stijging van het aantal weigeringen tijdens de maand april 2019, toen SamuSocial wegens sanitaire 
redenen uitzonderlijk een groot aantal plaatsen moest schrappen.
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Het aantal weigeringen blijft vrij stabiel ten opzichte van 2018. In wat volgt zien we de evolutie 
gedurende de laatste tien jaren. 
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7. Profiel van het publiek van de nachtopvang 

7.1. Diversiteit van het publiek  
“Wanneer een school onze organisatie bezoekt, stel ik bij het begin van mijn rondleidng een aantal 
vragen aan de leerlingen: Wie zijn de daklozen? Waaraan kan je een dakloze erkennen? Waar bevinden 
ze zich en wat doen ze zoal? Systematisch komt een stereotiep beeld naar boven: de daklozen die 
zinloos door de straten zwerven en bedelen. Maar dit beeld is enkel het topje van de ijsberg. De realiteit 
is complexer en grote armoede blijft voor een groot deel een onzichtbaar en dus ook onbekend 
fenomeen.” 

Cathy, administratief medewerker 

Alle personen die we opvangen in Hoeksteen zijn daklozen, maar deze term dekt vele ladingen. Ze 
verschillen onderling sterk onder meer op vlak van statuut, levensloop, gezondheidstoestand, 
autonomie enz. 

ETHOS (Typology on Homelessness and Housing Exclusion) is een instrument dat ontworpen werd door 
FEANTSA (European Federation of National Organisations Working with the Homeless) en dat vaak 
gebruikt wordt in de sector om een kader te bieden voor de debatten, of als leidraad om gegevens te 
verzamelen over dakloosheid, onderzoek te voeren of beleidsmaatregelen uit te werken. Deze 
typologie werd uitgewerkt op basis van een grondige analyse van de definities in verschillende landen 
en van de profielen waarmee de organisaties dagelijks te maken hebben. De typologie dekt vele 
situaties: 

- Op straat leven en slapen  
- Thuisloos zijn (maar wel een voorlopig onderdak hebben in de bestaande voorzieningen) 
- Een precaire woonst hebben (precaire huurcontracten, mogelijke uithuiszettingen, huiselijk 

geweld) 
- Een inadequate woonst hebben (in caravans op illegale sites, in mensonwaardige 

omstandigheden, in overbevolkte kamers) 

Deze benadering maakt duidelijk dat uitsluiting van de woonst een proces is (geen statisch fenomeen) 
dat vele huishoudens kan treffen op verschillende momenten van hun leven. 
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7.2. Zij die voor het eerst komen 
Nieuwe personen in onze opvang worden iedere avond geteld. Zoals onderstaande grafiek aantoont 
blijft het aantal personen die voor de eerste keer onderdak aanvragen de laatste jaren stabiel. 

 

 

Ons publiek bestaat voornamelijk uit regelmatige bezoekers. Ze komen gedurende verschillende 
weken, maanden of zelfs jaren naar het nachtasiel. Het aantal nieuwkomers blijft dus in de minderheid. 
Onderstaande grafiek geeft de percentages weer van het aantal nachten toegekend aan nieuwe 
personen in de loop van 2019.  
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’s Avonds wanneer de mensen binnenkomen, vraagt de opvoeder naar hun leeftijd en hun 
nationaliteit. We kunnen dus statistieken opstellen over de geografische afkomst van de bezoekers en 
deze in verband brengen met de gemiddelde leeftijd van het publiek. 

7.3. Geografische oorsprong van het publiek 
“De mensen vragen soms: “Hoe slagen jullie erin om te communiceren met vreemdelingen die een 
andere taal spreken?” In de realiteit hebben de meeste mensen verschillende landen van Europa 
doorkruist vooraleer ze hier toekomen. Ze hebben dus meestal noties in verschillende talen. Bovendien 
kennen we de meerderheid van ons publiek. Als er een nieuwkomer is waarmee we echt moeilijkheden 
hebben om te communiceren is er altijd wel iemand van het publiek die uit dezelfde regio komt en wil 
helpen bij het vertalen.” 

David, stagiair opvoeder 

Wanneer we statistieken opstellen betreffende de afkomst van de personen, gaat het altijd om de 
nationaliteit die de betrokkenen ons toevertrouwen. We zullen dit nooit controleren. Het kan dus zijn 
dat mensen de nationaliteit aangeven waarmee ze zich identificeren of die ze gebruiken in hun 
asielprocedure. Iemand die enkele jaren geleden zijn land heeft verlaten om te verblijven en te werken 
in een land waar hij officiële papieren heeft en nadien weer vertrekt naar een ander land om er te 
werken en uiteindelijk bij Hoeksteen terechtkomt, kan dus als nationaliteit zijn land van herkomst 
aangeven, maar ook het eerste land waar hij is toegekomen of het land dat hij verlaten heeft.  

Ziehier een klassement van de 10 meest vertegenwoordigde landen in 2019 voor zij die de eerste keer 
in Hoeksteen hebben geslapen. 

 

Het grootste deel van ons publiek is dus van Marokkaanse afkomst (38%), gevolgd door de Algerijnen 
(27%) en de Belgen (9%). Het profiel van het publiek is heel stabiel in vergelijking met de voorgaande 
jaren. 

De Marokkanen, Algerijnen en Tunesiërs die in België toekomen (en in Hoeksteen slapen) dienen in 
weinig gevallen een asielaanvraag in. Voor hun is Hoeksteen een rustpunt gelegen nabij het Zuidstation 
en de Stalingradlaan.  
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Mensen uit de Maghreb zijn ook zeer jong. Zoals blijkt uit onderstaande grafiek was de belangrijkste 
leeftijdscategorie voor mensen die zich van Marokaanse of Algerijnse afkomst aangeven tussen 22 en 
29 jaar. De personen die zich aangeven als Belg zijn daarentegen gemiddeld tussen 30 en 39 jaar oud. 

 

7.4. Het aantal vrouwen 

  

Het aantal bedden dat toegekend wordt aan vrouwen ligt in het algemeen vrij laag gedurende het hele 
jaar. Dat vrouwen de minderheid zijn, is niet enkel te wijten aan het feit dat er minder vrouwen 
aanwezig zijn in de dringende opvang, maar ook aan het feit dat Hoeksteen geen prioriteit verleent 
aan vrouwen of andere groepen die men als kwetsbaar zou kunnen beschouwen. Dit is een belangrijk 
verschil met SamuSocial. Zoals aangegeven in de onderstaande tabel zijn vrouwen minder aanwezig in 
de nachtopvang in 2019. 
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7.5. Het aantal minderjarigen 
Onze opvangstructuur aanvaardt enkel meerderjarige personen. Wanneer een niet begeleide 
minderjarige zich aandient zal de Dienst Voogdij onmiddellijk hierover ingelicht worden. We vullen dan 
samen met de jongere een formulier in. De Dienst Voogdij is dan bevoegd voor het verschaffen van 
onderdak aan de jongere en dit zolang er geen voogd is aangesteld. 

Het aantal minderjarigen aanwezig in de nachtopvang is laag. De opvang van deze jongeren vergt 
echter wel veel tijd van de opvoeder die ’s avonds al heel wat werk heeft. 
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8. Onze dagelijkse werkzaamheden

8.1. Het sociaal werk
Het onthaal

Wanneer mensen zich aandienen in onze organisatie is het niet zeldzaam dat ze op hun hoede zijn ten 
gevolge van voorgaande negatieve ervaringen of kampen met gevoelens van minderwaardigheid en 
schaamte. We vinden het dan ook belangrijk om hen een warm en menswaardig onthaal te bieden.

Om dit waar te maken hebben we oog voor de hygiëne, de inrichting van de lokalen en bieden we ook 
steeds warme dranken en wat te eten aan.

“Als stagiair heb ik geleerd dat je als sociaal werker ook moet kijken of er voldoende koffie is, of de 
lokalen proper zijn en of de vuilbak leeggemaakt moet worden. Dit maakt ook deel uit van het sociaal 
werk.”

Déborah, stagiair sociaal assistent

En uiteraard draait het bij de opvang van daklozen vooral rond het menselijk contact. Dit is de reden 
waarom opvoeders, speciaal opgeleid om met een precair publiek om te gaan, dag en nacht aanwezig 
zijn om de mensen te omkaderen.

De vertrouwensrelatie

Ons werk blijft niet beperkt tot het lenigen van de meest elementaire noden van de daklozen. We 
kennen het belang van een warm onthaal en van het opbouwen van een vertrouwensrelatie. Centraal 
in deze vertrouwensrelatie is het bieden van een luisterend oor zonder te oordelen over de persoon 
en het aangaan van een dialoog.

“Ik herinner mij een bezoeker die heel gesloten was. Onmogelijk om het hem een gesprek aan te 
knopen, zelfs een eenvoudige “goeiedag” beantwoordde hij niet. Ik denk dat het ongeveer anderhalf 
jaar heeft geduurd vooraleer hij met mij kwam praten. Het heeft lang geduurd maar beetje bij beetje 
leerden we hem kennen en hij voelde zich zichtbaar meer op zijn gemak dan voorheen.”

Amélie, opvoeder
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De doorverwijzingen 

We zijn ons bewust van de limieten van ons werk. We streven er trouwens ook niet naar om álles aan 
te bieden voor daklozen in onze organisatie en verwijzen indien nodig door naar andere 
gespecialiseerde diensten. Hiervoor is het noodzakelijk om een netwerk uit te bouwen en te 
onderhouden.  

Als hulpmiddel bij doorverwijzingen worden fiches gebruikt, waarbij aan de ene kant de hulpvraag van 
de persoon wordt genoteerd en op de andere kant een stadsplannetje te vinden is. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. Achter de schermen 
Iedere dag komen ongeveer 80 personen langs bij Hoeksteen. Dit betekent dat er naast de opvang en 
de eerstelijnshulp ook heel wat werk verricht wordt achter de schermen. Iedere week worden kilo’s 
koffie en suikers geconsumeerd, honderden bekers gebruikt, tientallen rollen huishoud- en 
toiletpapier en aanzienlijke hoeveelheden zeep en shampoo. Er moet dus op tijd besteld worden. 
Bovendien worden wekelijks tussen 600 en 1000 lakens gewassen door de Linnendienst van het 
OCMW, wordt er twee keer per week een vuilnisophaal voorzien en wordt dagelijks ruim drie uur 
gepoetst in de lokalen. 

Een telefoonpanne, een probleem met de douche, een sociaal werker die ziek valt… Het zijn allemaal 
problemen die zo snel mogelijk dienen opgelost te worden. Een klusjesman is dan ook halftijds 
aanwezig voor kleine onderhoudswerken en we hebben ook een agenda met alle contacten in geval 
van nood. Twee halftijdse administratieve krachten verzekeren een permanentie tijdens de 
kantooruren van maandag tot vrijdag en de directeur is te allen tijde bereikbaar. 

Voorbeeld van een doorverwijzingsfiche 
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8.3. Onze werkzaamheden in het netwerk 
Het onderhouden van een netwerk is vitaal voor het bereiken van onze sociale doelstelling. Het gaat 
erom samen projecten te realiseren voor daklozen, veel voorkomende problemen op het terrein te 
signaleren en gezamenlijke bezorgdheden uit te klaren. 

8.3.1. Winter 86.400 

86.400… Dit is het aantal seconden in 24 uur. 86.400 seconden dat de daklozen een oplossing dienen 
te vinden om te eten, zich warm te houden, zich te wassen, te slapen enz. 

De winter 2018-2019 was de zevende opeenvolgende winter dat de partnerorganisaties de dagopvang 
konden versterken bovenop het aanbod van de Brusselse winterplan. Het project 86.400 nam een 
aanvang op 15 november 2018 en werd uitzonderlijk verlengd tot 30 juni 2019. De financiering komt 
van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. 

Het project “winter 86.400” wordt bepaald door twee grote assen: 

1) De versterking van het dienstenaanbod voor primaire behoeften 
2) De versterking van de sociale begeleiding 

Dankzij “winter 86.400” konden we het aantal plaatsen voor onze siësta’s verhogen van 10 tot 24 
personen. Een voltijds equivalent werd aangeworven voor de versterking van de psychosociale 
begeleiding wat bijzonder nuttig bleek te zijn. Eén persoon meer betekent immers dat een sociaal 
werker zich zou kunnen vrijmaken om mensen te begeleiden bij een doorverwijzing. We weten immers 
dat sommige mensen in geval van doorverwijzing zich niet naar de aangegeven dienst begeven en dit 
om verschillende redenen: een negatieve houding ten opzichte van de betrokken diensten, de taal niet 
machtig zijn, moeilijkheden om de hulpvraag uit te drukken, verslavingsproblematiek… Door fysiek 
aanwezig te zijn naast de persoon verhoogt men de kansen dat deze antwoord vindt op zijn hulpvraag. 

8.3.2. Huisvestingsprojecten 

Ondanks de bestaande voorzieningen blijven vele daklozen op straat leven. Er zijn onthaaltehuizen, 
maar deze zijn niet voor iedereen geschikt en dit omwille van verschillende redenen: een strikt 
reglement van interne orde, geen mogelijkheid om dieren te houden, een te respecteren uurregeling, 
maaltijden die voorzien worden, gebrek aan intimiteit enz. Er is uiteraard ook de klassieke woning- en 
huurmarkt maar dit is evenmin evident omwille van de hoge huurprijzen, het wantrouwen van de 
eigenaars, het gebrek aan referentiepunten bij sommige daklozen of hun gebrek aan autonomie. Wat 
betreft de sociale woningen, deze zijn reeds lang verzadigd… Huisvestingsprojecten zijn een goed 
alternatief en Hoeksteen is betrokken bij Solidair Wonen, Housing First Brussel en het co-hurenproject 
van vzw Entre Autres. 

Solidair Wonen 

Het project “Solidair Wonen” wordt gedragen door de sociale huisvestingsmaatschappij Logement 
Pour Tous, de organisatie Diogenes (straathoekwerkers), Housing First en Fami-Home die instaat voor 
de coördinatie van het project. Dit project biedt aan daklozen de mogelijkheid om een toegankelijke 
en degelijke woonst te betrekken waarbij de inwonenden in gemeenschap leven maar ieder toch over 
een eigen kamer beschikt. Om in aanmerking te komen moet de kandidaat aan verschillende criteria 
voldoen: legaal op het grondgebied verblijven en inkomsten hebben in België of “de mogelijkheid om 
deze te verkrijgen”. Personen die al langer op straat leven kunnen soms hun rechten verliezen 
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(mutualiteit, inkomsten…). In dit geval kunnen ze een beroep doen op de sociale dienst van Hoeksteen 
om hun rechten te doen gelden. 

In 2019 konden twee personen een woning betrekken via Fami-Home. Drie personen stonden op de 
wachtlijst en konden zelfs een woning verkrijgen op de privé huurmarkt. 

Housing First Brussel 

Het project Housing First richt zich tot alle daklozen die een mentale problematiek cumuleren met een 
verslaving. Het principe van Housing First is dat ze direct toegang hebben tot de woning zonder 
voorafgaandelijke voorwaarde over het aangaan of het opvolgen van een behandeling. SMES, de 
organisatie die het project coördineert, heeft een multidisciplinair team om de opvolging te verzekeren 
eens de personen de woning betrekken. 

Ook in dit project dient de betrokkene legaal op het grondgebied te verblijven en inkomsten te hebben 
of de mogelijkheid om er te verkrijgen. Het is echter niet nodig dat alle documenten administratief in 
orde zijn. Aangezien het om een heel precair publiek gaat, kan het administratief in orde brengen van 
de situatie van de persoon gebeuren samen met SMES eens de persoon de woning betrokken heeft. 

Het publiek dat in aanmerking komt voor Housing First is een precair publiek dat moeilijk toegankelijk 
is. We besteden dan ook veel tijd aan het opbouwen van een vertrouwensrelatie met de mensen en 
op basis van onze bevindingen en uiteraard ook op basis van de wensen en vragen van de persoon 
kunnen we deze inschrijven op een wachtlijst. In 2019 stonden zes kandidaten op de wachtlijst. Het 
aantal kandidaten ligt echter steeds hoger dan het aantal beschikbare plaatsen en in 2019 kon enkel 
één persoon via deze weg een woonst vinden. 

Vzw Entre Autres 

Een deel van onze bezoekers lijdt aan psychiatrische stoornissen. Vzw Entre Autres vangt volwassenen 
met psychiatrische stoornissen op in communautaire huizen en appartementen gelegen in Jette. In 
tegenstelling tot de andere partners van de huisvestingsprojecten heeft Entre Autres niet de gewoonte 
om te werken met een daklozenpubliek, het gaat dus om een nieuw partnerschap.  

Een persoon die een woning wenst te integreren via Entre Autres moet eerst in orde zijn op vlak van 
mutualiteit en inkomsten. Een medisch verslag van de psychiater (of desgevallend van de arts) is 
noodzakelijk. Temeer, eens de persoon de woonst betrokken heeft moet hij/zij niet enkel de 
elementaire regels van het wonen in gemeenschap naleven, maar tevens aanwezig zijn bij de 
wekelijkse samenkomsten met zijn referent en ook de wekelijkse vergaderingen bijwonen. Hij/zij dient 
ook een regelmatige bezigheid uit te voeren, bijvoorbeeld als vrijwilliger in een vereniging. 

We hebben de gelegenheid gehad om iemand door te verwijzen maar zonder resultaat. De betrokkene 
was er nog niet klaar voor en kwam niet opdagen op de afspraken. Hij blijft evenwel op de wachtlijst. 
Ook een andere persoon is ingeschreven maar dient nog de procedure te doorlopen.  

8.3.3. Vertegenwoordiging in werkgeversfederaties 

Hoeksteen is vertegenwoordigd in twee werkgeversfederaties, met name BiCo en AMA. 

De federatie BiCo 

De federatie BiCo is een werkgeversfederatie, verbonden aan het paritair subcomité 319.00. Vzw 
Hoeksteen maakt hier deel van uit, het mandaat werd vernieuwd in 2019. 
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Lid zijn van deze federatie maakt het mogelijk om in contact te treden met andere organisaties die 
afhangen van dezelfde subsidiërende overheid, en geeft ondermeer de mogelijkheid voor de 
werknemers om aan een gunstig tarief deel te nemen aan vormingen of nog om deel te nemen aan de 
daklozenweek … 

De federatie AMA 

De federatie AMA (Association des Maisons d’Accueil) is een werkgeversorganisatie die meer dan 80 
diensten telt waarvan één derde in Brussel gelegen is en twee derde in Wallonië. Het werk is gevarieerd 
en houdt verband met verschillende overheden. De subsidiërende overheid kan verschillen: COCOF, 
GGC, VGC. De leden vallen onder verschillende paritaire comités: 319.00, 319.02, 330.02… De federatie 
behoort tot het paritair subcomité 319.02. 

BiCo en AMA zijn allebei lid van het raadgevend comité van de onthaaltehuizen van de GGC, waar ze 
eveneens hun leden vertegenwoordigen. 

8.3.4. Vertegenwoordiging bij andere vzw’s 

De CBCS 

Hoeksteen is lid van de Brusselse Raad voor socio-politieke coördinatie CBCS. Deze vzw is een 
pluralistisch contactplatform tussen de voornaamste franstalige privé-organisaties van de sociale actie 
en van de ambulante gezondheidszorg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  

De drie activiteiten van de CBCS zijn : 

- Informatie en promotie van sociale initiatieven ter attentie van de (toekomstige) werkers op het 
terrein en van het ruime publiek door informatie over het reilen en zeilen in de sociale sector te 
verspreiden 

- De sociopolitieke dialoog versterken op pluralistische en intersectoriële basis via onder meer de 
organisatie van werkgroepen en conferenties of debatten 

- De promotie van een transversale en kwalitatieve evaluatie van één of meerdere thematieken die 
door het Franstalig College van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden aangehaald op basis 
van het « décret ambulatoire » 

Kenniscentrum Wonen-Welzijn-Zorg 

De vzw Kenniscentrum WWZ heeft als doel om het welzijn en de gezondheid van de Nederlandstaligen 
te Brussel te verbeteren door interculturele acties te ondersteunen evenals de bestrijding van 
armoede in Brussel. De vzw wordt gesteund door de Vlaamse Gemeenschapscommissie. 

Deelnemen aan dit overleg is interessant voor Hoeksteen want het brengt een complementaire en 
noodzakelijke invalshoek aan onze organisatie die een tweetalig statuut heeft. 

De « Coordination et solidarité sociale des Marolles » 

Deze vzw brengt organisaties samen uit de Marollenwijk met als thematieken : de jongeren, het werk, 
de veiligheid, de sociale integratie, de integratie via de arbeidsmarkt enz.  

Le Forum - Bruxelles contre les inégalités. 

Le Forum heeft heel wat kennis over armoedebestrijding en is een politieke kracht voor lobbywerk. 
We blijven op de hoogte van de initiatieven die ze nemen. In 2019, samen met de CBCS, de FdSS, 
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Bruxelles Laïque en l’HE2B/IESSID, heeft het Forum een participatief vormingstraject gelanceerd 
genaamd « L’Ecole de Transformation Sociale ». Hoeksteen neemt deel aan de reflectie over « de 
mogelijkheid tot het ondernemen van actie ». 

Brussels Collectief Straatdoden 

Een menswaardig begrafenisritueel voor zij die in eenzaamheid sterven, zodanig dat ze niet vergeten 
worden. Dit is de doelstelling van dit collectief waarin een 15-tal organisaties zich verenigd hebben. Ze 
willen een netwerk bieden voor een waardig afscheid van alle daklozen en andere hulpbehoevenden. 

Het collectief creëerde een mailadres waarnaar het nieuws van een straatdode gemeld kan worden en 
zo doorgegeven wordt aan de andere organisaties teneinde de nabestaanden in te lichten en de 
begrafenis te organiseren. 
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9. Giften en vrijwilligers 

Doorheen de geschiedenis van Hoeksteen hebben talloze personen, organisaties en bedrijven ons 
geholpen op 1001 manieren. Met een financiële gift, door ons eten te geven of verzorgingsproducten 
voor de douche-dienst, of door ons als vrijwilliger een handje toe te steken. We voelen dat er een reëel 
sociaal engagement is van betrokken burgers die iets willen doen voor de meest kwetsbaren in de 
samenleving. Bedankt om hiervoor te vertrouwen op onze ervaring! Jullie enthousiasme inspireert 
ons, en onze projecten komen mede dankzij jullie tot stand! 

9.1. De financiële giften 
Hoeksteen wordt gesubsidieerd door de GGC, maar deze subsidies dekken enkel de kosten die 
hernomen worden in de ordonnantie van 2002. Het blijft dan ook belangrijk om inkomsten te vergaren 
uit giften en sponsoring en dit op structurele en duurzame wijze, want hiermee kunnen we concrete 
verwezenlijkingen ten voordele van ons publiek bekostigen. 

Een woordje over onze steungever van het eerste uur: Kiwanis Brussel-Centrum. Kiwanis is een 
internationale organisatie die een betere menselijke gemeenschap wil waarmaken door middel van 
concrete acties. Ieder jaar organiseren ze een Brochette-Party, de eerste vond plaats vlakbij onze 
organisatie. Het werd een jaarlijkse gewoonte, een gelegenheid om elkaar te ontmoeten en om te 
spreken over ons werk en onze sociale missie. In 2019 vond de 25ste editie van de Brochette Party 
plaats. 100% van de inkomsten wordt toegekend aan sociaal geëngageerde organisaties zoals 
Hoeksteen.  

In 2019 werden ook vele werken ondernomen dankzij projectoproepen en sponsoring. 

Er was eerst en vooral de vernieuwing van de rolluiken, die versleten waren en sporen vertoonden van 
vandalisme. Dit hebben we kunnen bekostigen dankzij het Fonds Celina Ramos in het kader van een 
projectoproep van de Koning Boudewijnstichting.  

Nadien was er de renovatie van de kookruimte en de installatie van een nieuwe keuken, dankzij de 
sponsoring van ViaNova. De beschikbaarheid van een keuken en van keukenmateriaal vergemakkelijkt 
de voedselhulp die we aanbieden en creëert nieuwe opportuniteiten zoals bijvoorbeeld de organisatie 
van kookateliers. 

En tot slot hebben we dankzij United Fund for Belgium onze dagelijkse werkinstrumenten kunnen 
vernieuwen: de informatica en de telecommunicatie. Concreet gaat het om de installatie van digitale 
telefonie en van een videofonie evenals de vervanging van onze oude computers. 

En er zijn ook andere verwezenlijkingen. Zoals bijvoorbeeld de creatie van een kleine folder ter attentie 
van de personen die voor het eerst Hoeksteen bezoeken. Hierdoor wordt het contact vergemakkelijkt 
alsook de overdracht van informatie. Het Fonds Célina Ramos heeft ons ook hiervoor de nodige centen 
gegeven. De gebruikers zelf hebben ons raad gegeven voor wat betreft het formaat (een klein 
zakformaat) en de inhoud van de folder (met tekeningen, een beknopte tekst met ons dienstenaanbod 
en de uren).  

Ook is er de realisatie van een videocapsule die de werking van Hoeksteen presenteert. Hiervoor 
verkregen we steun van Cera. Deze video is in zekere zin ons visitekaartje, een dynamische voorstelling 
van onze organisatie, dat we gebruiken in het kader van bezoeken, ontmoetingen en andere 
aangelegenheden.  
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Zoals onderstaande grafiek aantoont, maken de giften van particulieren een groot deel uit van onze 
inkomsten in 2019. Er zijn 35 particulieren die ons in 2019 een gift deden, wat een kleine afname is ten 
opzichte van verleden jaar. Niettemin hebben we in 2019 veel tijd en werk besteed aan diverse 
projecten alsook aan het uitbouwen van een netwerk dat in de toekomst ook nuttig kan zijn voor het 
verkrijgen van giften.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2. Giften in natura 
Bovenop de financiële giften hebben we ook altijd kunnen rekenen op giften in natura: voedsel, 
hygiëneproducten, sokken en andere eerstelijnsartikelen. Zoals toen in de Algemene Vergadering van 
2014 de feitelijke vereniging “De vrienden van Hoeksteen” werd opgericht. De doelstelling was om 
financiële giften en giften in natura te verzamelen. Met succes, we hebben zo spullen ingezameld voor 
de douches (scheermesjes, handdoeken, zeep, shampoo, tandpasta, sokken, ondergoed…) en ook geld 
voor onze vzw.  

Of het nu gaat om giften in natura of om financiële giften, velen hebben aan Hoeksteen gedacht! 

9.3. De vrijwilligers 
“Ik ben heel blij dat ik hier kom want de bezoekers brengen me veel bij. En ik vind ook dat ze zeer 
erkentelijk zijn.” 

Chantal, vrijwilligster 

Vrijwilligers geven hun tijd om ons te kunnen helpen. Ze steken een handje toe of zetten hun 
competenties in voor het goede doel. In 2019 hadden we 15 vrijwilligers:  

Merk ook dat er verschillende types van vrijwilligerswerk bestaan. Zo zijn er bijvoorbeeld firma’s 
waarvan meerdere werknemers een collectief werk komen verrichten in de organisatie. Dit biedt ons 
bijvoorbeeld de gelegenheid om de slaapzalen te schilderen, een taak die we niet alleen zouden 
kunnen verrichten bij gebrek aan personeel. 
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Folder voor nieuwkomers
Installatie van een nieuwe keuken

Realisatie van een videocapsule Gift van de kerstboom en 
verzorgingsproducten

Giften
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10. Onze externe communicatie
Hoeksteen is heel wat meer dan een opvangstructuur waar mensen ’s avonds in grote getale buiten 
staan wachten in de hoop een bed te verkrijgen voor de nacht. Communiceren over ons werk en over 
onze dagelijkse realiteit lijkt ons onontbeerlijk. Daarom communiceren we via verschillende 
platformen, openen we geregeld onze deuren en nemen we deel aan diverse projecten samen met 
organisaties die actief zijn in domeinen zoals sensibilisatie en vorming.

Onze communicatiemiddelen

De laatste jaren hebben we onze communicatiemiddelen uitgebreid: een website, een 
facebookpagina, een folder en een roll-up banner. In 2019 kwam hierbij ook nog een videocapsule 
waarin onze vzw voorgesteld wordt aan de hand van de woorden van onze bezoekers en van onze 
vrijwilligers.

De bezoeken

De bezoekers die komen kennismaken met onze vzw zijn talrijk. Ze kijken rond, praten met de 
bezoekers en stellen vragen aan de sociale werkers. Ieder jaar verwelkomen we studenten. De jongste 
bezoekers zijn kinderen van zes jaar oud van de nabijgelegen Sint-Jorisbasisschool. Ook secundaire 
scholen komen langs, soms met de hele klas (zoals de school Saint-Vincent de Paul te Ukkel, de 
erfgoedklassen…) of soms gaat het om één of enkele leerlingen die een schoolopdracht voorbereiden. 
Er zijn ook de hogescholen zoals de studenten sociaal werk van de Hogeschool VIVES (die ieder jaar 
van Kortrijk naar Brussel komen) en er zijn ook universiteitsstudenten…

« De namiddag die ik doorbracht in Hoeksteen heeft mij 
diep geraakt en mijn ogen geopend voor heel wat zaken, 
ik ben echt blij dat ik dit project heb gedaan. »

Nida, studente fotografie in het secundair. Nida nam 
enkele foto’s van de bezoekers in interactie met de 
sociale werkers 
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Bezoek van de leerlingen van het Sint-Godelievecollege te Gistel

We krijgen ook andere bezoekers over de vloer zoals schenkers of sponsors, professionelen uit de 
sociale sector, mensen die overwegen om vrijwilligerswerk te doen enz.

Het empathie-project

“Brussels Most Empathic City” is de oproep van de socioculturele organisatie Citizenne om projecten 
van solidariteit en wederzijds begrip in Brussel aan te moedigen. Samen met Jamais Sans Toit en La 
Fontaine hebben we nagedacht over het bouwen van bruggen tussen de wereld van de daklozen en 
de wereld van “niet-daklozen”. Samen creëerden we de rondreizende tentoonstelling “dakloos en 
talentvol”! Taorit, Boris, Sarah, Albert, Charles, Sofian, Waleed, Thérèse en Johnny, ze hebben zich 
allemaal laten fotograferen terwijl ze deden wat ze graag doen zoals een sportieve activiteit, een 
creatief atelier, schilderen, schaken of zelfs vrijwilligerswerk.

Met deze foto’s wouden we een ander beeld tonen van daklozen, een beeld dat het grote publiek 
zelden te zien krijgt: daklozen boordevol talent en die hun passie maar al te graag willen delen met 
anderen. 



31

De tentoonstelling ging gepaard met ontmoetingsmomenten. Ter gelegenheid van de 50ste verjaardag 
van de organisatie Welzijnszorg zijn een aantal mensen van ons publiek meegekomen om te getuigen 
over hun leven en om deel te nemen aan uitwisselingen. In het kader van de symbolische dag van 17 
oktober, werelddag van verzet tegen armoede hebben we met Citizenne een programma uitgewerkt 
voor de hele week: bezoek van verschillende opvangstructuren, cinema-avond met een film over de 
huisvestingsproblematiek, onze aanwezigheid met een standje bij het event van 17 oktober en een 
kookatelier waarbij mensen met en zonder woonst bij betrokken waren.
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11. Het team van Hoeksteen

Eén keer per jaar komt de Algemene Vergadering samen (25 leden waarvan 3 hun vertrek 
aankondigden tijdens de Algemene Vergadering). De Raad van Bestuur komt iedere maand samen en 
bestaat uit vijf leden:

Pierre COLLET, gedelegeerd bestuurder
Claudine DEKAIS, penningmeester
Alain DUFAYS, voorzitter
Daniel VANDEN BOSSCHE, secretaris
Luc FALMAGNE, bestuurder

11.1. Het personeel
Personeelsleden

Ziehier de personeelsleden van Hoeksteen in 2019:

Directeur: Murat Karacaoglu
Administratie: Cathy Banken en Anita Jambers
Opvoeders: Amadou Diop, Domi Muyei Domingos, Lotfi El Karfachi, Adeline Esnault, Yassine Faid, 
Mamadou Fall, Jennifer Limage, Désiré Ndayizeye, Luigi Trubia
Voor de vervangingscontracten van de opvoeders (in geval van ziekte, verlof enz.): Ana Laximi, 
Thomas D’Antimo, Fanny Albert, Clara Alberti, Thomas D’Antimo, Griet Goelen, Kris Van Damme, Julien 
Boudart, Amélie Vilain en L’Houcine Kebaili 
Klusjesman: Donald Mandiangu-Banikina
Sociaal assistente: Ana Laximi

In het kader van het winterplan 86.400 werd het team versterkt door:

Sociaal assistent: Olivier Van Begin

Algemene 
Vergadering

Raad van 
Bestuur

Directeur

Technische en 
administratieve 

dienst
Opvoeders Sociale Dienst
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Opvoeders: Ana Laximi, l’Houcine Kebaili, Amadou Diop en Amélie Vilain

Verschillende momenten zijn voorzien waarop de personeelsleden hun ervaringen kunnen uitwisselen. 
Bovendien werden in 2019 ook vormingen gevolgd. 

De wekelijkse vergaderingen

De vergaderingen zijn het ogenblik om allerlei aspecten van het werk ter sprake te brengen en nieuwe 
praktijken op te bouwen. De gebeurtenissen van de voorbije week passeren de revue en de 
ontwikkelingen in de sector worden besproken.

Supervisie

Eén keer per maand gedurende drie uur nemen de sociale werkers deel aan supervisie. Deze worden 
georganiseerd in de lokalen van Synergie en worden geleid door een psycholoog. 

De supervisie is een plek waar verschillende thema’s worden aangebracht. Deze staan in verband met 
de moeilijkheden die beleefd worden op het terrein. Eenzelfde situatie kan door verschillende sociale 
werkers op een verschillende manier beleefd worden. Ieder heeft er de mogelijkheid om zich vrij te 
uiten. De supervisie-momenten laten ook toe om het werk van de andere collega’s beter te begrijpen 
en om oplossingen te vinden voor problemen die ervaren worden op het terrein.

Het gaat dus om een uitwisseling met als doel de kwaliteit van het werk te verbeteren.

Vormingen

Ieder jaar volgen een aantal sociale werkers een vorming betreffende EHBO gegeven door het Rode 
Kruis. Voor de eerste keer werd in 2019 ook de mogelijkheid gegeven aan mensen uit ons 
daklozenpubliek om aan deze vorming deel te nemen.

“Interessant was niet enkel om te weten wat te doen ingeval van een noodsituatie, maar ook om te 
weten welke informatie dient meegedeeld te worden aan de hulpdiensten. Soms kan deze informatie 
een leven redden.”

Ana, sociaal assistente
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“Ik vind dat iedereen deze vorming zou moeten volgen. Een ongeval is zo gebeurd, of het nu in een 
opvangstructuur is of elders.” 

Patrick, bezoeker 

11.2. De stagiairs 
In de loop van 2019 hebben we veel nieuwe stagiairs gehad. De stage is een opportuniteit van hen om 
hun theoretische kennis te verrijken met een praktijkervaring. Maar het is ook voor ons een kans, want 
met hun vele vragen en observaties voeden ze de reflectie over ons werk. In 2019 hadden we twee 
stagiares sociaal assistent (Lucie en Cécile) en wel 10 stagiairs opvoeders (Amélie, Marie, Rachel, 
Camille, Ursula, Johan, Vladimir, Dimitri, Andreas en Rosalie). 

« Vooraleer ik mijn stage deed, dacht ik dat de sociaal assistent altijd in een bureau zou zitten, in 
onderhoud met de mensen of verslagen aan het schrijven. Hier is de sociaal assistent steeds op het 
terrein. Ze gaat na of de lakens wel klaar staan, of er genoeg koffie is terwijl ze een praatje doet met 
de één of de ander. Ze is steeds onder de bezoekers, en dit is des te beter want op deze wijze gaan de 
mensen sneller naar haar toe als ze hulp nodig hebben. » 

Lucie, stagiaire sociaal assistent 

11.3. Zij die een prestatie uitvoeren 
We hebben een conventie afgesloten met DAGM (Dienst Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen) met 
als doel mensen herin te schakelen die een autonome werkstraf of een gemeenschapsdienst moeten 
uitvoeren. Drie personen hebben aldus een prestatie geleverd in onze opvangstructuur. Zij stonden 
onze klusjesman bij. 



Hoeksteen vzw
Nieuwland 153
1000 Brussel

Tel : 02/513.38.01
info@pierredangle.be
Bankrekening:
BE26 2100 2800 1629
Opgesteld: 08/04/2020


