
De bisschop en de vrouwen 
verslag van een indringende ontmoeting 

 

Het was een hartelijke ontmoeting op donderdag 15 september tussen de vrouwen van De 

Overzet en bisschop Johan Bonny. De aanwezigheid van vijf kinderen en een hond maakte 

de sfeer helemaal ontspannen. De bisschop had hen uitgenodigd n.a.v. de Dag van de 

Migrant en de Vluchteling op zondag 25 september. Hij wilde graag voor hen koken en hun 

verhalen horen. En de vijf vrouwen hebben stuk voor stuk een verhaal te vertellen dat de 

moeite waard is om te beluisteren.  

 

Met ervaring in hun rugzak 

 

Als bewoonsters van een kamer in De Overzet1 of De Overstap hebben ze veel ervaringen in 

hun rugzak die soms heel pijnlijk en verdrietig zijn vanwege uitsluiting, dakloosheid, medische 

problemen en onmacht die hen vaak beletten om aan een volwaardige toekomst te 

kunnen werken. De opvang in e Overzet probeert hen toch opnieuw de mogelijkheid te 

geven om stappen te zetten voor een menswaardige toekomst. Amina vertelde dat de 

opvang haar terug een adres, veiligheid en warmte had gegeven om het leven met haar 

twee kinderen opnieuw aan te kunnen. Hellen vertelde dat het samenleven in het huis haar 

moed gaf om niet enkel de problemen te zien maar ook de positieve, vrolijke kanten in de 

ontmoeting met de ander. Haar brede glimlach onderstreepte dat. Een andere vrouw 

vertelde dat de opvang in De Overzet het voor haar mogelijk had gemaakt medische hulp 

te krijgen die voor haar levensnoodzakelijk was, wat haar levend op straat zeker niet was 

gelukt.  

 

Deel van onze samenleving, kijkend naar de toekomst 

 

De toelichting van Annemie Luyten, coördinatrice van het stadpastoraal de Loodsen vzw 

waar de opvang van De Overzet deel van uitmaakt, bood het kader voor de verhalen van 

de vrouwen. Uit al die informatie bleek dat deze vrouwen zonder verblijfspapieren een 

toekomst geven, niet enkel een bed, een brood en een bad betekent, maar ook 

begeleiding om een toekomstperspectief te realiseren.   

 

ORBIT zet zich via OPT+ in voor een structurele oplossing voor en samenwerking rond en met 

deze groep. Daarbij is het nodig dat de overheid op verschillende niveaus, het middenveld 

en vrijwilligersgroepen samen met de mensen zonder verblijfspapieren, de kans krijgen op 

verschillende plaatsen in België pilootprojecten uit te werken.  De federale regering nam ze 

op in haar planning en ze mogen gerust wat meer financiële armslag en aandacht krijgen. 

Op die wijze kunnen alle partners die opvang en begeleiding omzetten in een humaan en 

realistisch toekomstperspectief. 

 

 

Verslag: Tetty Rooze  vrijwilliger van ORBITvzw  tetty@orbitvzw.be  

 
1 De Overzet is een opvanghuis voor alleenstaande vrouwen, met of zonder kinderen, zonder wettig verblijf 
met medische zorgen en een verhoogde kwetsbaarheids-problematiek. Vrijwilligers garanderen de werking. 
Vrouwen verblijven er gemiddeld een jaar, maar meestal is die periode langer. De Overstap biedt tijdelijke 
opvang aan vrouwen met of zonder kinderen die recent verblijfspapieren kregen of snel zullen krijgen. Het 
gaat om alleenstaande mama’s die erg snel alles op de rails moeten krijgen om een inkomen te kunnen 
ontvangen en daarbij op zoek moeten gaan naar een eigen woonst. 
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