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‘Twee maanden om woning
te zoeken, is veel te weinig’
‘De meeste asielzoekers
wachten nog op hun erken
ning. Het probleem om ge
noeg woningen te vinden, is
daarom nog niet acuut. Maar
iedereen weet dat er een
groot probleem op ons af
komt’, zegt Nathalie Debast
van de Vereniging van Vlaam
se Steden en Gemeenten
(VVSG).
Vluchtelingen hebben twee
maanden de tijd om een wo
ning te vinden, dan moeten
ze de asielopvang verlaten.
Veel te snel, vindt de VVSG.
‘Die termijn is absoluut niet
haalbaar. Vier of vijf maanden
zou volgens veel OCMW’s rea
listischer zijn.’
Erkende vluchtelingen op
straat sturen is geen optie,
benadrukt Debast. Vaak zien

OCMW’s daarom geen andere
oplossing dan een asielop
vangplaats tijdelijk te schor
sen. ‘Zij krijgen daarvoor dan
geen vergoeding meer’, zegt
Debast. Ook worden vluchte
lingen doorverwezen naar
daklozenopvang en door
gangswoningen. ‘Twee op de
drie gemeenten hebben nood
woningen, maar die opvang is
sowieso zeer tijdelijk, bijvoor
beeld voor inwoners die door
een brand dakloos worden.’
De VVSG vraagt dat sociale
verhuurkantoren worden ver
sterkt, zodat zij meer wonin
gen in beheer kunnen nemen,
en dat ook meer mensen een
huurwaarborg kunnen krijgen.
‘Zelfs zonder de vluchtelingen
hebben 180.000 mensen een
woonnood.’ (yd)
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‘De komende
maanden zullen
duizenden vluch
telingen op zoek
moeten gaan naar
een woning’
MERAL ÖZCAN

mag betalen’, zegt Musab.
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‘Als ik echt niets
vind, ben ik
dakloos en zal ik in
het park moeten
slapen’
MUSAB SAID MUSE
Somalische vluchteling

om ook eens bij Özcan langs te
gaan. ‘Ik krijg een leefloon van
833 euro, mijn assistente zegt dat
ik alles samen niet meer dan 500
euro huurgeld mag betalen’, zegt
hij in behoorlijk Engels.
‘Dat wordt moeilijk’, meent Özcan.
‘Hier op de Koolmijnlaan betaal je
algauw 450 euro voor een appar
tementje. Zonder kosten voor gas,
elektriciteit en water. In Beringen
zijn er heel weinig kleine apparte
menten en studio’s. Dat maakt de
zoektocht voor alleenstaande
mannen nog moeilijker.’
Musab wil graag in Beringen blij
ven. ‘Ik hou van deze plek. Er is
een moskee en er zijn Turkse win
kels die halalvlees verkopen.’
Wat als hij niets vindt? ‘Morgen
(vandaag, red.) ga ik eens langs
bij de imam. Misschien kan hij me

helpen? Ik heb ook een Pakistaan
se vriend met een nachtwinkel die
helpt te zoeken. Als ik echt niets
vind, ben ik dakloos en zal ik in
het park moeten slapen.’
‘Eerst had ik veel stress omdat ik
niet wist of ik papieren zou krij
gen, nu heb ik stress omdat ik niet
weet of ik een woning zal vinden.
Ik slaap er niet van.’
Vogel voor de kat

Voor de huisgenoot van Musab,
een jonge Syriër die zijn naam lie
ver niet in de krant wil, ziet de toe
komst er nog somberder uit. Hij
spreekt geen gebenedijd woord
Nederlands, Frans of Engels en
kreeg al op 1 februari papieren,
wat wil zeggen dat hij tegen het
einde van de maand het LOI moet
verlaten. De tijd dringt. ‘Maar ik

heb zelfs nog geen enkel gesprek
met een huisbaas gehad.’ Zijn as
sistente ziet hij maar één keer om
de twee weken, zegt hij.
In uiterste nood kan hij misschien
bij vrienden van zijn vader aan
kloppen, die in HamontAchel wo
nen. ‘Misschien, héél misschien.
En sowieso héél tijdelijk.’
Communiceren met de Syrische
jongeman doet Özcan via Google
Translate. ‘Dat lukt aardig’, zegt
ze. ‘Maar de kans dat ik voor hem
een studiootje vind, is zo goed als
onbestaande.’ Ze zucht. ‘Wie zoals
hij geen netwerk heeft en zich niet
verstaanbaar kan maken, is een
vogel voor de kat.’
Op 1 februari plaatste Özcan nog
een oproep op Facebook voor een
andere Syrische man en zijn zoon
tje van vier. Met foto. ‘Met een ge

zicht hoop ik mensen te engage
ren om naar een woning te helpen
zoeken. Hij heeft al een paar ap
partementen bezocht, maar die
bleken te groot of te duur. Hij is
nog altijd op zoek. Over een paar
dagen moet hij de opvang verla
ten. Waar naartoe?’
‘Ik zou graag helpen, maar ik heb
gewoon te weinig huizen in de
aanbieding. Het grote probleem is
dat de huurmarkt overal in het
land schaars en duur is. Om nog te
zwijgen van de discriminatie. Hier
valt dat nog mee, maar in grote
steden zullen huisjesmelkers zich
al in de handen wrijven. En het is
nog maar het begin. De komende
maanden zullen duizenden vluch
telingen erkend worden en op
zoek moeten gaan. Het zal alleen
maar erger worden.’

