Waar is de winteropvang 2017 – 2018?
ORBITvzw ging op zoek naar de meest recente adres- en contactgegevens van de nacht- en winteropvang
in het Vlaamse en Brusselse Gewest. Leden van het netwerk vragen daarover informatie. Langs het
Steunpunt Algemeen Welzijnswerk (vanaf 1/1/2018 SAM, steunpunt Mens en Samenleving www.samvzw.be)
kwamen we meer te weten. Bedankt daarvoor, maar ook voor alle aanvullingen die jij al lezer nog kan
bezorgen.
Je leest in deze nota het overzicht van de winteropvang in de Vlaamse centrumsteden: Aalst, Gent, Kortrijk,
Antwerpen, Mechelen, Leuven, Vilvoorde, Brugge, Oostende, Roeselare Hasselt (en Genk) en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest (stand van zaken 15/12/2017), zoals we die tot nu konden verzamelen. Wij hopen de
lijst te vervolledigen met andere steden. Ook met info waar vrijwilligers zich kunnen melden. Heb jij meer
info? Stuur ze naar amos@orbitvzw.be.

ORBITvzw pleit voor een volwaardig recht op onderdak
In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen voert ORBITvzw de campagne ‘Kies voor een gemeente
met ambitie. Start een lokale migratiecoalitie! Je vindt in de aanbevelingen aan de toekomstige
gemeentebesturen onder meer een reeks suggesties voor de opvang en begeleiding van dakloze
migranten enerzijds en voor een ambitieus woonbeleid voor kwetsbare groepen (waaronder erkende
vluchtelingen) anderzijds.
Je leest er hier meer over.

Wat de zoektocht naar woningen voor erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden betreft
ontwikkelde ORBITvzw samen met de Verenigde Protestantse Kerk in België en uitgeverij Halewijn het
project ‘Woning gezocht, buren gevonden’. Alle info op www.woninggezocht.be of schrijf naar
nils@orbitvzw.be.
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NACHTOPVANG STATION: AALST (geen nieuwe info 2017-2018)
Capaciteit
Buiten winterperiode

7 bedden

Winterperiode
15/11/2017 – 31/03/2018

12 bedden
Uitbreiding bedden (+2) bij extreme koude.

Waar
Adres

Lazaretstraat 9, 9300 Aalst

Aanmelden
Telefonisch

078 / 150 300
053 / 60 61 62 (buiten de kantooruren)

Wanneer

Tijdens de kantooruren.
Buiten de kantooruren kan men terecht op het 053 nummer voor
wat crisissituaties betreft.
Bij toewijzing van een bed dient men zich tussen 20u00 en 22u00
aan te bieden in de nachtopvang.

Volzet

/

Beperking

5 op 14 nachten
Vriesperiode: geen stopnachten
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NACHTOPVANG STATION: GENT
Capaciteit
Buiten winterperiode

65 bedden

Winterperiode

65 bedden + uitbreiding 40 bedden

Waar
Adres

Enkel telefonische aanmelding

Aanmelden

Telefoon: +32 0800 62 227
Telefonisch

Openingsuren
Telefonisch bereikbaar van 11 tot 16.30 uur en van 22.15 tot 4
uur.
Extra informatie
Mensen die willen overnachten in het nachtopvangcentrum
en die dus acuut nood hebben aan opvang, kunnen zich bij
voorkeur samen met een hulpverlener aanmelden via het
gratis nummer 0800 62 227 van 11 tot 16.30 uur. Via dit
aanmeldpunt krijgt men een bed toegewezen bij CAW OostVlaanderen (Nieuwland 12-14, 9000 Gent) of in Huize Triest
(Gezondheidstraat 2, 9000 Gent) zolang er bedden
beschikbaar zijn. Vanaf 22.15 uur kan men opnieuw bellen
naar het gratis nummer om na te gaan of er nog slaapplaatsen
beschikbaar zijn.
Extra winteropvang in Baudelo, Baudelokaai 2
Wanneer

Elke dag opnieuw aanmelden tussen 11u en 16u30
Bij geen plaatsen meer vrij kan men om 22u15 terug contact
opnemen of er bedden vrijgekomen zijn.

Volzet

Wordt meegedeeld aan de telefoon.
Men kan nogmaals bellen om 22u15 met de vraag of er nog bedden
vrijgekomen zijn.

Beperking

5 op 14 nachten (vervalt indien voldoende plaatsen).
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NACHTOPVANG Kortrijk
Capaciteit
September- juni
15
Bij aangekondigde vrieskou:
winternoodplan

20 bedden

Waar
Adres

Tuighuisstraat 40

Aanmelden

Wanneer

Persoonlijk tussen 19.30u en 20.00u stipt

Beperking

20 nachten per maand
Bij overtal, vertrek van de persoon met de meeste nachten in de
voorafgaande maand(en)
Bij winternoodplan tellen nachten niet mee
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NACHTOPVANG STATION: ANTWERPEN
Capaciteit
Victor 4
Permanent

60 bedden + 5 kamers voor gezinnen met kinderen
Enkel voor personen met Belgische nationaliteit uit Antwerpen

De Biekorf

44 bedden (uitbreiding winter naar 60). Vooral voor dakloze
mensen met een verslavingsproblematiek. Attentie: 2,5 euro/nacht

Victor 5
Winterperiode
(01/12/2017 - 31/03/2018)

80 bedden
Voor personen zonder verblijfsvergunning

Waar
Adres

Victor 4 en 5: Desguinlei 33, 2018 Antwerpen
Ingang aan de achterzijde van het gebouw
De Biekorf: Dambruggestraat 304, Antwerpen

Aanmelden
Telefonisch

03/2923040 (tijdens de kantooruren)
0800/25922 (buiten de kantooruren)
0478/765273
Tussen 19u30 en 02u00 (via Politie)

Wanneer

Aanbieden in de nachtopvang tussen 19u30 en 21u

Volzet

/

Dagopvang

MECHELEN
heeft een winteropvang van 10 kamers en vier studio’s voor wie in het arrondissement verblijft.
Toegang tot de opvang via Sociaal Huis Mechelen Lange Schipstraat 27 2800 Mechelen
015 44 51 11 info@sociaalhuismechelen.be http://www.sociaalhuismechelen.be
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NACHTOPVANG STATION: LEUVEN
Capaciteit
Buiten winterperiode

/

Winterperiode
15/11/2017 – 31/03/2018

11 bedden

Waar
Adres

Vesaliusstraat 14 te 3000 Leuven

Aanmelden
Telefonisch

Onthaal CAW: 016/210101
Elke werkdag tussen 09u00 en 16u30
Onthaal OCMW: 016/248320
Elke dag van 09u00 tot 16u30, op vrijdag van 09u00 tot 16u00
De personen uit de doelgroep moeten de eerste maal altijd
contact hebben met een onthaalmedewerker van het OCMW
of CAW.

Wanneer

Van 18u tot 9:30u
Tegen uiterlijk 19u00 aanwezig in de nachtopvang.
Bij eerste intake aanwezig tegen 18u00.

Volzet

/

Beperking

5 op 8 nachten
Vriesperiode: geen stopnachten.

VILVOORDE
Walenka Raeyen is de coördinator winteropvang - OCMW Vilvoorde - walenka.raeyen@ocmwvilvoorde.be
0471/81 19 04 of winteropvang@ocmwvilvoorde.be
Voor de deze winteropvang voor daklozen zoekt het OCMW Vilvoorde vrijwilligers die mee de avond (20u-22u),
ochtend (06u-08u) en/of nachtpermanentie (22u-06u) willen verzekeren.
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NACHTOPVANG STATION: BRUGGE
Capaciteit
Buiten winterperiode

10 bedden

Winterperiode
15/11/2017 - 31/03/2018

10 bedden
Uitbreiding bij extreme koude: +8 bedden

Waar
Adres

Havenstraat 2, 8000 Brugge

Aanmelden
Telefonisch

0473/34 51 49
0800 20009
Geen GSM ter beschikking: bellen vanuit stadsdienst Brugge
(Sociaal Huis, Onthaal CAW, Inloophuis ’ t Sas= enkel op
dinsdag- en vrijdagvoormiddag)

Wanneer

Elke dag opnieuw telefonisch aanmelden tussen 11u en 16u.
Vrijdag: ook voor zaterdag en zondag reserveren
Feestdag: werkdag vooraf reserveren

Volzet

Wordt meegedeeld via antwoordapparaat
Telefoonnummer via voicemail achterlaten: worden opnieuw
verwittigd als er toch nog bedden vrij zouden gekomen zijn.

Beperking

5 op 8 nachten
Vriesperiode: geen stopnachten
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NACHTOPVANG STATION: OOSTENDE
Capaciteit
Buiten winterperiode

nihil

Winterperiode
15/11/2016 – 31/03/2018

20 bedden
Uitbreiding 12 bedden in de Vercaemerschool bij extreme koude.

Waar
Adres

Overvloedstraat 2 (Westerkwartier), 8400 Oostende

Aanmelden
Telefonisch

0800 35140

Wanneer

Aanmelden om 11u30.
Na vijf nachten pas maar aanmelden om 11u40.
Bij geen plaatsen meer vrij kan men om 17u00 terug contact
opnemen of er bedden vrijgekomen zijn.

Volzet

Wie niet in aanmerking komt voor een slaapplaats kan alsnog
gebruik maken van een ontbijt tussen 07u00 en 09u00.

Beperking

5 op 8 nachten (indien voldoende plaats vervalt deze regel)
Vriesperiode: geen stopnachten

ROESELARE
Roeselare heeft de nachtopvang voor daklozen uitgebreid. Voortaan kunnen dak- en thuislozen op elk moment in
het jaar in de Noorderbrug terecht voor een warm bed of een deugddoende babbel. Het gaat over 10 bedden in de
zomer en 13 in de winter. Contact: 0800/20920. Het gaat over maximum 20 nachten verblijf, maar dat geldt niet
voor de winterperiode.

HASSELT
Nachtopvang voor 10 bedden uitgebreid tot 16 bedden in de winter. Enkel voor daklozen die op het
grondgebied verblijven. Centraal telefoonnummer: 0800/90280.
GENK: voorziet enkel in winterdagopvang. Werken voor de nachtopvang samen met HASSELT
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BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
De winteropvang gaat door vanaf 14 november tot eind april 2017. Het Gewest voorziet 1283
opvangplaatsen. Als het nodig blijkt, kan het gewest nog extra opvangplaatsen voorzien. Die zullen dan in
functie van de vraag worden vrijgemaakt.
Het Brusselse Gewest heeft 313 structurele opvangplaatsen die het hele jaar lang open zijn. Het Centrum
Ariane, de vzw Hoeksteen en Samusocial houden deze plaatsen open. Specifiek voor de winteropvang
komen daar nog 970 plaatsen bij. Die zijn over volgende plekken verdeeld:
350 plaatsen in een gebouw in de Koningstraat, gefinancierd door de GGC, beheerd door Samusocial
300 plaatsen in een gebouw van het Gewest op de Poincarélaan, gefinancierd door de GGC, beheerd door
Samusocial
300 plaatsen in een gebouw van de federale overheid, beheerd door Samusocial
Bewoonbare containers van de Prins Laurentstichting, voorziet 20 plaatsen voor daklozen met een hond.
Cofinanciering privé-GGC, beheerd door de Bij Ons vzw.
De ploegen van Samusocial en van de partnerorganisaties staan klaar om op het terrein en in de centra te
helpen en de daklozen te begeleiden.
Samusocial : 0800 99 340 (vraag om hulp) info@samusocial.be http://samusocial.be
Je kan ook info opvragen bij Steunpunt Thuislozen La Strada:
http://www.lastrada.brussels/portail/nl/contact
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