
 

Info over onthaal, huisvesting, hulpverlening nieuwkomers uit Oekraïne in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest (10/06/2022) 

1. Infolijnen 

Er zijn verschillende infolijnen beschikbaar: 

• Infolijn Vluchtelingen (Vluchtelingwerk Vlaanderen, Solentra, ORBIT vzw) richt zich tot 

vrijwilligers, opvanggezinnen en burgers met vragen (in het Nederlands, Engels en Frans) over 

mensen op de vlucht. Voor Oekraïense vluchtelingen is er een hulplijn beschikbaar in het 

Oekraïens. Elke werkdag van 9u tot 12u30 

Tel. Nederlands, Engels & Frans: 02 225 44 11  

Tel. Oekraïens: 02 225 44 21  

• Infolijn Caritas International: een infopunt waar mensen met vragen terecht kunnen wanneer ze 

mensen uit Oekraïne willen opvangen of ondersteuning willen bieden: 0800 2 41 41. Wie vragen 

wil stellen in het Oekraïens, kan bellen naar de WhatsApp-infolijn 0032 476 34 07 58. Elke 

werkdag van 13u tot 17.00u. 

• Infolijn Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 0800 12347. Het doel van dit nummer is mensen door 

te verwijzen naar hulp in verband met geestelijke gezondheid. Dit nummer is bedoeld voor 

personen met de status van tijdelijke bescherming, maar ook voor aanbieders van huisvesting 

die advies willen over hoe zij de tijdelijk beschermden die zij huisvesting geven, het beste kunnen 

ondersteunen. Ter informatie: de telefonisten spreken Frans, Nederlands, Engels en Oekraïens. 

 

2. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geeft online informatie over allerhande vraagstukken op de 

webpagina: Home page | BPS-BPV (helpukraine.brussels). Elke gemeente heeft een aparte pagina rond 

opvang van mensen uit Oekraïne.  

 

3. Aanbod Vlaamse Gemeenschap/Vlaamse Gemeenschapscommissie: 

a. https://www.vgc.be/persberichten/brusselse-gemeenschapscentra-worden-open-

ontmoetingsplek-voor-mensen-op-de-vlucht-uit  

b. Brussels onthaal Nieuwkomers: Oekraïne: ondersteuning in Brussel (bon.be) 

Online infosessies in het Oekraïens: donderdag 16 juni 2022 

Sessie 1: 16/06/2022 van 9 tot 12 uur (verblijfsstatuut, wonen, inkomen, werk)   

Sessie 2: 16/06/2022 van 13 tot 16 uur (gezondheid, mobiliteit, onderwijs, samenleven)  

 

Infosessies op locatie in het Oekraïens 

• Sessie 1: 09/06/2022 van 9 tot 12 uur (verblijfsstatuut, wonen, inkomen, werk)  

GC Kontakt, Orbanlaan 54, Sint-Pieters-Woluwe 

• Sessie 2: 09/06/2022 van 13 tot 16 uur (gezondheid, mobiliteit, onderwijs, samenleven)  

GC Kontakt, Orbanlaan 54, Sint-Pieters-Woluwe 

https://vluchtelingenwerk.be/infolijn
https://www.caritasinternational.be/nl/asiel-migratie/0800-2-41-41-infopunt-oekraine-antwoordt-op-vragen-van-oekraieners-en-van-belgen-die-hen-opvangen/
https://www.helpukraine.brussels/nl
https://www.helpukraine.brussels/nl
https://www.vgc.be/persberichten/brusselse-gemeenschapscentra-worden-open-ontmoetingsplek-voor-mensen-op-de-vlucht-uit
https://www.vgc.be/persberichten/brusselse-gemeenschapscentra-worden-open-ontmoetingsplek-voor-mensen-op-de-vlucht-uit
https://www.bon.be/oekraine
https://teams.microsoft.com/registration/pjgDDGGV6E641k6Jy9UgoA,VM0XDVVRZUKfh2cZtkFSJw,iDZd7mVl206hpCveJuCWHA,ica4ULWPsEehDNLt6whLfA,ay3wTRcY2UODujx_MNhuPQ,M-dcVvbkCUum8v7ODzJeWw?mode=read&tenantId=0c0338a6-9561-4ee8-b8d6-4e89cbd520a0
https://teams.microsoft.com/registration/pjgDDGGV6E641k6Jy9UgoA,VM0XDVVRZUKfh2cZtkFSJw,iDZd7mVl206hpCveJuCWHA,Eht3AD1a10GEfamPcR0wrg,XP0gnTyF2EaC3HAdcN5mlQ,lAMZeUfMFUmiNgWhl9btpg?mode=read&tenantId=0c0338a6-9561-4ee8-b8d6-4e89cbd520a0
https://docs.google.com/forms/d/1HwR3VYD39i7bdn5I00Oko21A8c1o8H_yJH8MwFt1coA
https://docs.google.com/forms/d/1HwR3VYD39i7bdn5I00Oko21A8c1o8H_yJH8MwFt1coA


• Anderlecht - sessie 1: 23/06/2022 van 9 tot 12 uur (verblijfsstatuut, wonen, inkomen, 

werk)  

GC De Rinck, Dapperheidsplein 7, Anderlecht 

• Anderlecht - sessie 2: 23/06/2022 van 13 tot 16 uur (gezondheid, mobiliteit, onderwijs, 

samenleven)  

GC De Rinck, Dapperheidsplein 7, Anderlecht 

• Koekelberg - sessie 1: 30/06/2022 van 9 tot 12 uur (verblijfsstatuut, wonen, inkomen, 

werk)  

GC De Platoo, Dapperenstraat 20, Koekelberg 

• Koekelberg - sessie 2: 30/06/2022 van 13 tot 16 uur (gezondheid, mobiliteit, onderwijs, 

samenleven)  

GC De Platoo, Dapperenstraat 20, Koekelberg 

4. Gezondheidszorg 

 

Op Medimmigrant  vind je informatie over de toegang tot de gezondheidszorg voor mensen afkomstig uit 

Oekraïne. www.medimmigrant.be  

 

Aandacht: mensen uit Oekraïne (ook zonder wettig verblijf) hebben recht op vaccinatie én kunnen zich laten 

testen op TBC. Dat kan zeker in het Brussels Health Orientation Center voor mensen met het statuut van 

‘begunstigde van tijdelijke bescherming’ (BTB): Het centrum is gevestigd op de Pachecolaan 42, 1000 Brussel 

(in hetzelfde gebouw als het test- en vaccinatiecentrum Covid-19). Openingsuren:  

Van maandag tot zaterdag van 9.30 uur tot 17.30 uur, laatste toegang om 16.00 uur. 

 

5. Andere webpagina’s die informatie verstrekken: 

 

Federale overheid: https://www.info-ukraine.be/  

Vlaamse overheid: Vlaanderen helpt Oekraïne | Vlaanderen.be 

Waalse overheid: Ukraine : accueil des ressortissants ukrainiens en Wallonie 

 

6. ORBIT vzw initiatieven  

a. We nemen deel aan de infolijn (zie hoger) vanuit de invalshoek wonen 

b. We zetten onze werking verder rond de woningnood van alle vluchtelingen  

c. We startten een nieuwe campagne ‘Samenhuizen met vluchtelingen’ met de steun van Koning 

Boudewijnstichting. Contact: Gilles Salem  0471-886 226    gilles@orbitvzw.be 

d. We houden de vinger aan de pols inzake vaccinatie COVID19 (en TBC screening) 

e. We zetten Maryana en Yuriy, Farouk, Noël, Caro en Sandrine in de kijker die elk vanuit hun eigen 

beleving een oproep tot verbindende solidariteit verwoorden. 

f. We ontwikkelden een inspiratietekst voor welzijnsorganisaties die geconfronteerd worden met  

straffe uitspraken van hun leden, vrijwilligers of klanten n.a.v. de aankomst van mensen uit 

Oekraïne. 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1HwR3VYD39i7bdn5I00Oko21A8c1o8H_yJH8MwFt1coA
https://docs.google.com/forms/d/1HwR3VYD39i7bdn5I00Oko21A8c1o8H_yJH8MwFt1coA
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http://www.medimmigrant.be/nl/pagina-s/toegang-tot-gezondheidszorg-oekrainers?lang=nl
http://www.medimmigrant.be/
http://www.medimmigrant.be/IMG/pdf/communicatie_nl_brussels_health_orientation_center_oekraiene_nl.pdf
https://www.info-ukraine.be/
https://www.vlaanderen.be/vlaanderen-helpt-oekraine
https://www.wallonie.be/fr/ukraine
https://www.woninggezocht.be/wat-we-doen/melding/
mailto:gilles@orbitvzw.be
https://www.orbitvzw.be/voor-een-verbindende-solidariteitdie-blijft-duren-tot-iedereenaanboord-is/
https://www.orbitvzw.be/nieuw-omgaan-met-straffe-uitspraken-in-welzijnsorganisaties-over-de-aankomst-van-mensen-uit-oekraine-een-inspiratietekst/

