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EDITORIAAL
In de vorige editie van Aan de Rand deden 
wij onze plannen voor de verbouwingen aan 
onze site aan de Blindestraat uit de doeken. 
We stelden belangrijke verbouwingen in het 
vooruitzicht die moesten uitmonden in een 
nieuw inloophuis om De Steenhouwer in  
onder te brengen. Ondertussen zijn we  
alweer enkele maanden verder en het moet 
gezegd, de werken schieten goed op.  
In deze Aan de Rand vindt u alvast  
enkele foto’s terug.

Maar we staan niet alleen stil bij de 
ontwikkelingen in functie van ons eigen 
dagopvangcentrum. Ook onze collega’s van 
inloophuis De Vaart verdienen onze aandacht, 
want zij zijn verhuisd naar een nieuwe locatie. 

Lise, jobstudent bij De Vaart, schreef voor  
ons een kort artikel. 

Verder besteden wij aandacht aan een 
Europees actieplan om dakloosheid te 
bestrijden en zoals elk jaar brengen wij 
verslag uit naar aanleiding van het verschijnen 
van het Jaarboek armoede en sociale 
uitsluiting. 

Bob Cools
Voorzitter Werk der Daklozen 

P.S. Gelieve bij giften via de Koning
Boudewijnstichting een nieuwe
gestructureerde mededeling te gebruiken. 
U vindt ze terug op de laatste bladzijde!

Armoedecijfers al dertig jaar stabiel
In december verscheen het Jaarboek 
Armoede en Sociale Uitsluiting 
2021”, onder de vleugels van USAB, 
de Universitaire Stichting voor 
armoede-bestrijding van de 
Universiteit Antwerpen. Het Jaarboek 
stelt vast dat het armoederisico op 
dertig jaar tijd niet is gedaald. De 
cijfers bleven min of meer stabiel, 
ondanks periodes van economische 
groei en welvaart, maar evengoed 

in economisch minder goede tijden. Volgens de 
laatste cijfers (SILC 2020, gebaseerd op de inkomens 
van 2019), bedraagt het armoederisico 14,1%. Dat 
wil zeggen dat een op de zeven Belgen in een gezin 
leeft met een inkomen onder de armoederisicogrens.

Waarom daalt de armoede niet? Daar zijn 
verschillende verklaringen voor. Jobs gingen 
vooral naar gezinnen waar al iemand aan het 
werk was, het tweeverdienersschap werd de 
norm. Maar er zijn meer eenoudergezinnen die 
met één inkomen of uitkering de tweeverdieners 
niet kunnen bijbenen. De sociale bescherming is 
minder genereus geworden: voor meer werkarme 
huishoudens ligt de werkloosheidsuitkering rond 
het minimum. Het armoedebeleid maakt te weinig 
structureel een verschil (denk aan het enorme 
tekort aan sociale woningen). Het is bovendien 

versnipperd tussen verschillende beleidsdomeinen 
en bevoegdheidsniveaus, terwijl er een gebrek is 
aan coördinatie en afstemming. 

En ondanks het bestaan van allerlei overlegorganen, 
wordt er te weinig rekening gehouden met de stem 
van mensen in armoede.

De impact van de coronacrisis is in de officiële 
armoedecijfers nog niet zichtbaar. Ons 
socialezekerheidssysteem heeft de ergste klap 
opgevangen (denk aan de massale tijdelijke 
werkloosheid). De overheden hebben ook heel 
wat extra steunmaatregelen genomen. Maar 
niet iedereen bleek even goed beschermd. De 
coronacrisis heeft de kwetsbaarste groepen het 
zwaarst getroffen, zo leert het boek. Sociale 
organisaties zoals voedselbanken, OCMW’s en 
armoedeverenigingen zagen een toename van 
de hulpvragen. De vraag is wat er zal gebeuren 
wanneer de extra steunmaatregelen a�open? 

Nu de zwaarste dagen van de coronacrisis stilaan 
achter de rug zijn, baren de stijgende energieprijzen 
zorgen. Deze zijn niet alleen problematisch voor 
mensen in armoede, maar brengen heel wat extra 
gezinnen in de problemen. De overheden zullen 
dus inspanningen moeten blijven leveren om deze 
groepen bijkomend te helpen.
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VERBOUWINGEN

Europees plan wil aantal daklozen 
tegen 2030 op nul brengen

De lidstaten van de Europese Unie hebben maandag 
een actieplan voor het huisvesten van daklozen 
goedgekeurd, met als ambitieus doel om tegen 
2030 geen daklozen meer te hebben in de Europese 
straten. “2030 is een mijlpaal, een vorm van ideaal”, 
zei de Franse minister van Huisvesting Emmanuelle 
Wargon.

“We gaan proberen om in de richting van nul 
daklozen te gaan. Er zullen altijd mensen zijn die 
we niet zullen bereiken. Maar we moeten eerst het 
aantal verminderen en de periode verminderen 
dat mensen dakloos zijn, zonder woning, zonder 
huisvesting”, vulde de Europees commissaris 
voor Sociale Rechten, de Luxemburgse socialist 
Nicolas Schmit, aan.

In juni vorig jaar werd onder het Portugese 
voorzitterschap beslist het actieplan op te stellen. 

De coördinatie lag in de handen van oud-premier 
Yves Leterme. “De leden van het platform beloven 
om samen te werken om tegen 2030 een eind 
te maken aan dakloosheid”, stelt de maandag 
goedgekeurde tekst. 

Het plan bevat een aantal maatregelen om het 
aantal daklozen in de Europese Unie beter 
te tellen. Feantsa, de Europese federatie van 
daklozenorganisaties, schat dat er in de EU 700.000 
mensen elke nacht buiten slapen, in een nood- 
of tijdelijke opvang. Op voorstel van het Europees 
Parlement wordt gedacht aan volkstellingen, terwijl 
Eurostat vanaf 2023 gegevens wil verzamelen 
over het aantal mensen dat ooit dakloos is geweest. 

Voorts wordt werk gemaakt van het uitwisselen 
van goede praktijken en een Europese 
sensibiliseringscampagne in 2024.
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NIEUWE GESTRUCTUREERDE  
MEDEDELING

De Vaart verhuist

Eindelijk is het zover! De Vaart is verhuist en opende 
op 18 maart zijn deuren. Een nieuwe locatie biedt 
natuurlijk nieuwe kansen en mogelijkheden. Zo hopen 
wij met het ganse team dat De Vaart opnieuw een 
gezellig inloopcentrum wordt, waar iedereen een 
plekje heeft.

Dagcentrum De Vaart is een laagdrempelig 
inloopcentrum voor iedereen die behoefte heeft 
om even tot rust te komen. Zo is iedereen welkom, 
namelijk dak- en thuislozen, mensen in armoede 
en bij uitbreiding iedereen die in de marge van de 
samenleving leeft.

In De Vaart wordt de nadruk gelegd op een veilige 
omgeving, waar iedereen welkom is. We bieden 
de bezoekers een warme omgeving, waarbij 
menselijke waardigheid en het versterken van de 
levenskwaliteit centraal staan. Dit realiseren we door 
een zeer toegankelijk aanbod van praktische hulp- 
en dienstverlening. Het dienstverleningsaanbod 
blijft ongewijzigd. 

Eerst en vooral wordt er sterk ingezet op praktische 
hulpverlening. Zo kunnen cliënten gebruik maken 
van lockers, internet, telefonie en gratis voeding. 
Daarnaast hebben we ook een onthaal- en 
oriëntatiefunctie. Onze gasten kunnen steeds terecht 
voor vragen rond dakloosheid, overnachtingen, 
verzorging, etc. Vervolgens bieden we een 
vrijblijvend aanbod van hulpverlening, informatie 
en administratieve hulp aan. Ten slotte wordt er ook 
ingezet op activering van doelgroepvrijwilligers en 
het organiseren van activiteiten.

Om de verhuis naar de nieuwe locatie optimaal te 
laten verlopen, waren we enkele dagen gesloten. 
De ‘nieuwe’ Vaart is gevestigd aan de Biekorfstraat 
102, dicht bij park Spoor Noord.

Onze openingsuren blijven dezelfde: van maandag 
tot en met zaterdag van 11u tot 17u en zondag van 
9u tot 14u. Voor meer informatie: 03 432 88 68 of 
via mail vaart@cawantwerpen.be.

Gestructureerde mededeling 623/3706/30039
Beste Sympathisanten
Beste vrienden

Misschien bent u één van onze schenkers. 
Dan is wat volgt niet onbelangrijk voor 
wievia de Koning Boudewijnstichting 
stort! Het rekeningnummer is hetzelfde 
gebleven (BE10-0000-0000-0404) maar de 
gestructureerde mededeling ziet er  
nu als volgt uit: 

623/3706/30039

Een correcte mededeling laat de Koning 
Boudewijnstichting toe om uw eventuele  
gift snel te identificeren en te koppelen  
aan ons project!

Alvast bedankt voor uw steun en uw 
blijvende sympathie!

Bob Cools, Voorzitter

U KAN ONS HELPEN door ons project ‘renovatie van gebouwen WDD’ �nancieel te steunen. 
Wij danken u voor elke gift, hoe klein deze ook mag zijn!

VOOR GIFTEN ONDER 40 EURO EN/OF INDIEN U GEEN FISCAAL ATTEST WENST, kan u storten op rekening:

Bankrekening IBAN BE 23 4127 1725 8191
van HET WERK DER DAKLOZEN, BLINDESTRAAT 6, 2000 ANTWERPEN

* * * * * * *
GIFTEN VANAF 40 EURO KAN U (BINNEN EENZELFDE BUGERLIJK JAAR) AFTREKKEN VAN UW BELASTINGEN.

Hiervoor hebt u een �scaal attest nodig. Dit attest kan u enkel bekomen als u stort op onze EIGEN PROJECTREKENING binnen de 
Koning Boudewijnstichting. De Stichting verleent de wettelijke �scale vrijstelling aan schenkers die via onze eigen projectrekening 

giften doen. U kan storten op rekening: 

Bankrekening BE10-0000-0000-0404 
van KONING BOUDEWIJNSTICHTING, BREDERODESTRAAT 21, 1000 BRUSSEL

Mededeling: 623/3706/30039
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