Campagne 2021
Wonen: een gunst en geen recht? Onaanvaardbaar!
kinderen? Onleefbaar!
Keer op keer smoesjes horen van
zodra je familienaam valt of ze je
huidskleur zien? Onleefbaar!
Geen plaats in de nachtopvang
en dan maar op straat moeten
slapen? Onleefbaar!
Een sociale woning niet kunnen
weigeren, ook als de kinderen
dan een uur te voet naar school
moeten? Onleefbaar!

Nationaal
Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel
T 02/502 55 75
E info@welzijnszorg.be
Regionaal
• Antwerpen // antwerpen@welzijnszorg.be // T 03/217 24 90
• Brussel // brussel@welzijnszorg.be // T 02/213 04 73
• Limburg // hasselt@welzijnszorg.be // T 011/24 90 20
• Oost-Vlaanderen // gent@welzijnszorg.be // T 09/269 23 40
• Vlaams-Brabant/Mechelen // mechelen@welzijnszorg.be // T 015/29 84 58
• West-Vlaanderen // roeselare@welzijnszorg.be // T 051/26 08 08
www.welzijnszorg.be
Samen Tegen Armoede
@welzijnszorg
samentegenarmoede

V.U.: Koen Trappeniers – Huidevettersstraat 165 – 1000 Brussel - WZZ-2021-1007

onleefbaar
Contactgegevens

Uit huis gezet worden met vier

Gestructureerde mededeling:+++201/1000/16242 +++
Naam en adres begunstigde: Welzijnszorg vzw, Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel
Rekening-nummer Welzijnszorg: BE21 0000 0000 0303
Zo kost € 40 jou maar € 22. Dat geeft wat extra ruimte om te schenken!
De belastingvermindering is 45% van je geschonken totaalbedrag.
schenkt, komt je gift in aanmerking voor fiscale aftrekbaarheid.
31 december 2021 ontvang je voorjaar 2022 een fiscaal attest. Als je € 40 of meer
Voor elke gift vanaf €40 die Welzijnszorg vzw via overschrijving bereikt voor

Steun ons!

Na de campagne van 2020 weten we dat

We richten ons op drie probleemgebie-

De voorrang voor mensen met een

het recht op wonen vooral een fictief

den:

‘lokale binding’ maakt dat mensen die

recht is. Er zijn sociale woningen, maar

• Uitsluiting en discriminatie.

vaak (moesten) verhuizen en nieuwko-

veel te weinig. Er zijn huursubsidies,

Verhuurders hebben soms vooroorde-

mers uitgesloten worden van het recht

maar veel te weinig. Dat gebrek aan goe-

len omwille van bijvoorbeeld huids-

op een woning.

de, betaalbare woningen maakt dat het

kleur, alleenstaand-zijn of een laag

drummen is op de woonmarkt. Schaarste

inkomen. Dat mag nooit het weigeren

het recht op wonen geschonden bij

betekent concurrentie en concurrentie

van een kandidaat-huurder rechtvaar-

mensen die dakloos zijn of van nood-

zorgt voor uitsluiting en discrimina-

digen.

oplossingen gebruik maken. Heel wat

tie. Daar zoomen we met deze campagne

• Dak- en thuisloosheid. Uiteraard is

• Het pad naar een sociale

andere rechten hangen ook samen

woning. De ligging van sociale wonin-

op in.

met het hebben van een adres.

gen is niet altijd ideaal, maar mensen
mogen maar één keer een woning
weigeren.

“

“Ik ben met mijn vader letterlijk en figuurlijk de hele
stad afgelopen. Niet aan mij willen verhuren omwille
van mijn afkomst was schering en inslag. Dit was erger
dan bij het solliciteren. Soms is het heel direct:
‘ ik verhuur niet aan Aziaten’. Soms ook indirect.

“

Alle kandidaten worden op hetzelfde momenten
uitgenodigd. Je staat op een rij en krijgt allemaal
vragen. Je voelt en ziet dat ze het bijna zinloos vinden

Je voelt en ziet dat
ze het bijna zinloos
vinden om ook aan jou een
vraag te stellen.

om ook aan jou een vraag te stellen. Ook omdat ik een
alleenstaande moeder ben, werd ik soms geweigerd.
Loonfiches en werk worden standaard opgevraagd. Is
dat eigenlijk wettelijk?”
Elena
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