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Bezinning voor het secundair onderwijs  
bij de campagne van Welzijnszorg 2020 

 

Thuis is waar ik welkom ben 
 

Handleiding voor de leerkracht 
 
Beste, 
 
Je gaat aan de slag met de campagne ‘Wonen: onbetaalbaar? Onaanvaardbaar!’. Samen met 
duizenden andere medestanders geef je een duidelijk signaal dat goed wonen voor niemand 
onbetaalbaar mag zijn. Dank je wel. 
 
We nodigen jou en je klas graag uit om stil te staan bij wonen en ergens mogen thuiskomen.  
Wat maakt dat ik me ergens welkom voel en wat betekent het voor mensen wanneer ze nergens een 
plek krijgen om te wonen? Deze bezinning is op maat van een klasgroep en duurt ongeveer 30 min. 
Ideaal om in te zetten als afsluiter van het trimester. Natuurlijk hopen we dat deze bezinning  jullie 
ook uitdaagt om in actie te komen. Waarom niet combineren met iets uit ons uitgebreid aanbod? 
Samen maken we het verschil.  
Samen tegen armoede!  
    
We wensen je een boeiende campagnetijd! 
 
 
 
De ploeg van Welzijnszorg  
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Achtergrondinformatie  
 
Campagnetekst: Wonen: onbetaalbaar?  Onaanvaardbaar! 
Een goede woning zou voor onbetaalbare momenten moeten zorgen. Maar voor 1 op de 5 
huishoudens in Vlaanderen en Brussel is goed wonen onbetaalbaar. Onaanvaardbaar! 
Iedereen heeft recht op een kwaliteitsvolle, betaalbare woning zonder woonzorgen.  
 
In Vlaanderen en Brussel staan 202.714 mensen met een laag inkomen, die voldoen aan de 
voorwaarden voor een sociale woning, toch op de wachtlijst.  
Een tekort aan sociale woningen drijft hen naar de private huurmarkt. Daar besteedt meer dan de 
helft van de private huurders meer dan één derde van zijn inkomen aan huur. Te hoge huur en te 
laag inkomen betekent dat er te weinig overblijft voor andere basisbehoeften.  
De slechte kwaliteit van woningen heeft impact op de fysieke en psychische gezondheid van wie er 
woont.   
Kortom, te veel mensen wonen in slechte woningen waar ze te veel voor betalen. Het huidige  
woonbeleid biedt geen oplossingen. 
 
Samen met de campagnepartners zet Welzijnszorg de hachelijke woonsituatie van mensen in 
armoede op de agenda. We voeren campagne voor het recht op wonen. Voor goede en betaalbare 
woningen vol onbetaalbaar mooie momenten.  
 
 
Varieer en combineer 
Voor wie met de campagne aan de slag wil gaan, hebben we een zeer ruim aanbod aan materialen. 
Sommige zijn eerder bezinnend of vierend, andere leggen meer de focus op actie of geven een 
inhoudelijke insteek. Verrijk je campagnemoment met één van onze andere materialen. 

 Bundeling inspirerende teksten en korte modellen: gratis downloadbaar via de webshop 

 Petitieactie: alle info op www.samentegenarmoede.be  

 Campagnefilm: gratis te bekijken via Youtubekanaal van Samen Tegen Armoede 

 Solidaire wandeling: info op www.welzijnszorg.be/wat-kan-je-doen, het pakket is aan te 
vragen via wandelingen@welzijnszorg.be  

 Quiz: info op www.welzijnszorg.be/wat-kan-je-doen, het pakket is aan te vragen via 
info@welzijnszorg.be.   

 Film ‘Solidariteit. Omdat ik geloof dat het anders kan’ (13 min.): Jos Marien vertelt waarom 
we niet anders kunnen dan solidair zijn.  

 Aanzetten voor advents- of kerstontmoeting: gratis downloadbaar via de webshop 

 Tekstenboekje ‘Verder dan thuis’: te koop via de webshop 

 Adventskalender: te koop via de webshop 

 Inspirerende PPT: gratis downloadbaar via de webshop 

 Liturgiemap: te koop of gratis downloadbaar via de webshop 
 
 
Praktisch 

 Bij deze bezinning hoort een PowerPoint  met foto’s, de kerngedachten, een invulpagina en de 
link naar een lied.  Deze kan je gratis downloaden op www.welzijnszorg.be/webshop 
(doorklikken op de tegel van deze jongerenbezinning)  

 Voorzie per klas projectiemateriaal met beeld en geluid.  

 In de handleiding verwijzen we steeds naar de nummers van de slides.  

 De bezinning is volledig uitgewerkt. Ook collega’s die minder ervaring hebben op dit vlak, kunnen 
er vlot mee werken.  

 

http://www.samentegenarmoede.be/
https://www.welzijnszorg.be/wat-kan-je-doen
mailto:wandelingen@welzijnszorg.be
https://www.welzijnszorg.be/wat-kan-je-doen
mailto:info@welzijnszorg.be
http://www.welzijnszorg.be/webshop
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Colofon 
Samenstelling: Hadewijch Van Hove 
Met dank aan de collega’s van Welzijnszorg voor tips en correcties 
Foto’s: Layla Aerts, behalve het gezin van Malek: Jan Van Bostraeten 
Verantwoordelijke uitgever: Koen Trappeniers, Welzijnszorg vzw, Huidevettersstraat 165, 1000 
Brussel  
 
 
 

Thuis is waar ik welkom ben 
 
 
1. Welkom zijn of niet? 

 PPT SLIDE 1 

 Zorg voor een warm welkom in de klas. Laat de leerlingen voelen dat je blij bent dat ze er zijn. Als 
de richtlijnen van de overheid en de school het toelaten, kan je de banken opzij schuiven en de 
leerlingen in een cirkel laten zitten. 

 We verkennen het gevoel van ergens wel/niet welkom te zijn. Toon de foto’s uit de PPT. Vraag de 
leerlingen aan te duiden welke beelden voor hen het sterkst het gevoel van welkom uitdrukken 
en op welke plekken ze zich net niet welkom zouden voelen.  
PPT SLIDES 2-5 

 PPT SLIDE 6 
Hou een korte uitwisseling vanuit de vraag ‘Wat maakt dat ik me ergens welkom voel?’. Het is 
niet de bedoeling hier lang bij stil te staan of persoonlijke verhalen naar boven te halen. Het 
gesprek dient vooral om het thema van de bezinning op te roepen. 

 Sluit het gesprek af met volgende tekst.  
PPT SLIDE 7 

 
We denken wel eens: 
je ergens welkom voelen, 
heeft niets met bakstenen te maken, 
het gaat niet over luxe, 
niet over geld of rijkdom. 
 
Dat is waar. 
Het gaat over de mensen, 
mensen met een open hart, 
bij wie je warmte en rust kan vinden. 
Welkom zijn, is mogen zijn wie je bent, 
je aanvaard voelen 
en kunnen groeien. 
Het gaat over een plek 
om thuis te komen. 
 
Maar ik vraag jou… 
Hoe maak je een warm nest 
in een huis dat koud en vochtig is? 
Hoe kom je tot rust 
als zorgen en angst aan je vreten? 
Hoe kan je jezelf ontplooien 



 

Welzijnszorg vzw | Samen Tegen Armoede 
 

P
ag

in
a4

 
als je omringd wordt door conflict? 
Hoe kan je je ergens thuis voelen 
als je niet eens een huis hebt? 
 
Het dak boven je hoofd  
zegt veel over de kansen die je krijgt. 
 
Als mensen niet menswaardig kunnen wonen, 
is dat dikwijls 
omdat ze niet echt welkom zijn 
in onze samenleving. 
We maken gewoon geen plaats voor hen.  
 

 
2. Een huis als het beginpunt 

 Geef nog een kort woordje uitleg om het voorgaande te duiden en de link te leggen naar het 
volgende: 
Het dak boven je hoofd zegt inderdaad veel over de kansen die je krijgt. Moeten opgroeien in 
een ongezonde, onveilige, te kleine of onaangepaste woning maakt het zo veel moeilijker om je 
toekomstdromen waar te maken. Een plek krijgen om te wonen, om goed te kunnen wonen,  is 
de eerste stap om je leven te kunnen opbouwen.  
Volgens onze grondwet heeft iedereen recht op een goede plek om te wonen, heeft iedereen 
recht op die eerste stap als beginput om zijn leven te kunnen opbouwen. Toch loopt het vaak 
mis. Voor 1 op 5 gezinnen in ons land is goed wonen niet vanzelfsprekend.  
Hoe welkom voelen zij zich in onze samenleving? En hoeveel heeft onze samenleving er voor 
over om er voor te zorgen dat iedereen een goede plek heeft om te wonen? 

 Lees (één van) de verhalen van Melissa en/of Malek & Fathima.  
 
 
2.A Het verhaal van Melissa 
PPT SLIDE 8 
Laurens werkt als begeleider in Jeugddorp Kaizen. Kaizen biedt een plek om te wonen aan jongeren en 
jongvolwassenen tussen 16 en 25 jaar die, om welke reden dan ook, geen vaste verblijfplaats hebben. 
Dat kan zijn omdat ze niet meer welkom zijn thuis, omdat ze aan het rondzwerven zijn, omdat ze 
dakloos zijn. Laurens vertelt het verhaal van Melissa.   
 

Door omstandigheden, ontmoet ik Melissa de eerste keer aan het station, vlak bij haar 
school. Ze vertelde me aan de telefoon dat ze blauwe haren heeft, dat ik haar wel zal 
herkennen.  
 
Inderdaad, ik zie in de verte een meisje afkomen met blauw haar, een rugzak, enkele zakken 
met spullen bij en een gebogen houding, opgetrokken schouders.  
Eens in de auto praat ze ononderbroken en vertelt dat ze moeilijk contact legt en erg 
zenuwachtig is betreft de verhuis. 
Melissa verbleef de laatste weken hier en daar. Ze was thuis buiten gezet na een heftige 
ruzie, waarbij Melissa de politie heeft gebeld. Ze kon er niet langer blijven. Aanvankelijk wil 
Melissa niets meer met haar ouders te maken hebben. Ze is blij met het kamertje in ons huis 
en hoopt de komende periode wat rust te vinden.  
 
Langs de ene kant zie ik een onzeker meisje, met veel zorgen en angsten, langs de andere 
kant een meisje met veel veerkracht, humor en zelfinzicht. Gaande weg blijkt ze toch 
oogcontact te durven maken en kan ze vlot vertellen over haar interne processen. Melissa 
heeft concrete doelen, de ene klein, de andere groter. Ze wil haar diploma halen, vlotter 
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contact leggen met mensen, haar grens durven aangeven, zelf bellen naar officiële instanties, 
zich evenwichtiger voelen… Het ene doel vraagt oefening aan mijn bureau, het andere doel 
vraagt overleg met derden, maar waar Melissa vooral nood aan heeft, is serieus genomen 
worden en een luisterend oor. Iemand die het overzicht bewaart. Stilaan vertelt ze over haar 
thuissituatie. Er komen veel verdriet en donkere gedachten naar boven. We besluiten samen 
dat een opname in de psychiatrie even nodig is. Deze opname lijkt een kantelpunt. Melissa 
zit even heel diep, maar dankzij haar veerkracht kruipt ze uit de put. Ik neem even de 
praktische rol op mij en zorg voor haar spullen en kom langs tijdens de bezoekuren. Melissa 
geeft aan mij en de school de toestemming om haar ouders op de hoogte te brengen van 
haar opname. Het contact met thuis groeit en Melissa groeit.  
Na enkele weken komt ze terug naar ons huis, met een noodplan op zak. Er komt nog een 
mobiele dienst aan huis. Het blijft een proces van vallen en opstaan. Melissa kan erg 
schommelen in haar emoties. De vele gesprekken en tips van iedereen (psychiater, de 
mobiele dienst, van mezelf…) brengen fundamentele veranderingen teweeg. De hobbelige 
weg wordt steeds meer vlakker. Tegelijk zie je het uiterlijk van Melissa veranderen. Het 
blauw ruilt ze in voor paars, bruin en uiteindelijk zwart. Haar kledingstijl verandert mee, waar 
ze haar eigen grens mee opzoekt. Uiteindelijk zie ik ook in haar uiterlijk meer evenwicht.  
 
Na een jaar verhuist Melissa naar een leuk appartement. Ondertussen heeft ze haar diploma 
op zak en heeft ze via interim een job van een half jaar.  Alle contacten met interim en 
dergelijke heeft ze zelf gelegd. Op het einde van de begeleiding zegt Melissa: ‘Ik was een 
klein meisje en ben ondertussen een jonge vrouw die veel zekerder is geworden.’  

 
Kaizen is een van de bijna 100 organisaties die steun krijgen van Welzijnszorg. Lees meer over dit 
boeiend project op http://www.jeugddorp.be/afdelingen.php?gr=6. Op Youtube vind je ook een korte 
voorstellingfilm.  
 
 
2.B Het verhaal van Malek & Fathima 
PPT SLIDE 9 
VZW Mondiale Werken Regio Lier is eind 2015 begonnen als een kleine groep van vrienden en 
kennissen als reactie op de toenemende aantallen erkende vluchtelingen in onze regio. Uit 
gesprekken met de stad Lier, het OCMW en een aantal welzijnsorganisaties in de buurt werd al snel 
duidelijk dat het vinden van een eigen woning voor de erkende vluchtelingen een groot probleem zou 
worden. Malek vertelt over zijn zoektocht, samen met begeleider Tom.   
 

Malek: “De dag dat mijn vrouw Fathima en ik besloten om te vluchten uit Syrië herinner ik 
me nog goed. Fathima was toen 4 maanden zwanger van onze derde zoon. Die dag vielen er 
opeens bommen op onze woonplaats. Aan het leven zoals we het kenden, kwam bruusk een 
einde. Ik wilde meteen vluchten, maar Fathima had het er moeilijk mee. Zij geeft tekenles en 
ik ben zelfstandige. Onze toekomstdromen liggen in Syrië, maar de oorlog maakte het 
onmogelijk om te blijven. 
 
Wij met onze twee zonen, Zain (4 jaar) en Mohammad (5 jaar), vluchtten we eerst naar 
familie in Turkije. Maar ook daar konden we niet blijven met de spanning van de oorlog in de 
buurlanden. Ik vluchtte samen met twee vrienden naar België in de hoop een veilige reis voor 
mijn vrouw en kinderen te kunnen regelen. Na 18 dagen reizen, kwam ik terecht in een 
opvangcentrum in Gent. De mensen waren er heel vriendelijk en gastvrij. Ik kon uitrusten na 
de zware tocht. 
Ik deed mijn asielaanvraag, maar na drie maanden wachten had ik nog steeds geen interview 
gekregen bij het commissariaat. Ik was nog nooit zolang gescheiden geweest van mijn gezin 
en was erg bezorgd. Omdat alles langer duurde dan verwacht, besloot Fathima op eigen 
houtje te vluchten naar België. Dat was één van de moeilijkste momenten van mijn leven. De 

http://www.jeugddorp.be/afdelingen.php?gr=6
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boottocht naar Griekenland zou drie uur duren, maar na vijf uur had ik nog steeds geen 
nieuws. Ik vreesde het ergste. Na nog twee uur kreeg ik een verlossend telefoontje. 
Fathima was heel ziek toen ze 12 dagen later aankwam. Ze was ondertussen al zeven 
maanden zwanger. We werden van Gent verplaatst naar het opvangcentrum in Doornik. 
Daar moesten we één kamer delen met zes andere gezinnen. Niemand kon goed slapen en 
het was heel koud ’s nachts. Fathima werd nog zieker en heeft toen drie dagen in het 
ziekenhuis gelegen. 
Op mijn aandringen bij het Commissariaat in Brussel regelden ze dan via het Lokaal 
Opvanginitiatief een opvanghuis in Berlaar. Dat werd een nieuw hoofdstuk voor ons. We 
hadden een eigen plek en mijn vrouw kon genezen. Op 26 januari werd Mazin geboren, 
gezond en wel. Vijf maanden later werden we erkend als vluchteling en kon ons leven 
beginnen hier in België. 
 
Vanaf dat moment hadden we twee maanden de tijd om een nieuwe woning te vinden. We 
hebben samen met de maatschappelijke assistente gezocht via Immoweb, Kapaza… maar 
zonder resultaat. Een Berlaarse vriendin heeft ons toen voorgesteld aan Tom van Woonhulp 
voor Vluchtelingen. We kunnen nu tijdelijk verblijven in hun transitwoning in Lier. We 
hebben veel geluk gehad. 
Fathima en ik volgen nu Nederlandse lessen. Mohammad en Zain gaan ook naar school en 
spreken beide al aardig Nederlands. Jammer genoeg kunnen we niet langer dan twee 
termijnen van zes maanden in dit huis blijven. Samen met Tom zijn we dus dringend op zoek 
naar een eigen woning. 

 
Mondiale Werken regio Lier is een van de bijna 100 organisaties die steun krijgen van Welzijnszorg. 
Lees meer over dit boeiend project op http://www.woninggezocht.be/de-buren/vzw-mondiale-
werken-lier/  
 
 
3. Een thuis is zoveel meer 

 Een huis is de eerste stap, toch is het niet voldoende voor een echte thuis. Wijzelf, Melissa, 
Malek & Fathima weten hoe het voelt om ergens welkom te zijn. We willen dat anderen zich ook 
welkom voelen. Bakstenen, een dak, een woning… daar kunnen wij nu niet voor zorgen. We 
kunnen geen huizen bouwen, maar we kunnen er wel voor zorgen dat anderen zich thuis voelen 
bij ons.  

 Verwijs naar het begin van de bezinning en herhaal wat we nodig hebben om ons welkom te 
voelen.  

 Nodig de leerlingen uit om nu te verwoorden wat ze zelf kunnen doen zodat mensen uit hun 
omgeving zich welkom voelen. Vul (enkele van) hun antwoorden in in de PPT bij de bezinning.  
PPT SLIDE 10 

 
 
4. Waar ik welkom ben, voel ik me thuis 
 

 Probeer de ideeën en suggesties van de leerlingen kort samen te vatten. Besluit met de 
vaststelling dat elke mens nood heeft aan een thuis, een plek waar hij zich echt welkom 
voelt, waar je jezelf kan zijn, waar...   

 We sluiten af met de wens dat iedereen zo een plek mag vinden. Wanneer de bezinning 
gegeven wordt als afsluiter voor de kerstvakantie, kan je de wens voor een goede thuis zeker 
ook koppelen aan een kerstwens voor de leerlingen.   

 Luister tot slot samen naar het lied ‘Thuis’ van Marco Borsato 
PPT SLIDE 11-12 

 

http://www.woninggezocht.be/de-buren/vzw-mondiale-werken-lier/
http://www.woninggezocht.be/de-buren/vzw-mondiale-werken-lier/
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Thuis 
Marco Borsato 
 
Het is niet heel groot 
Maar ik heb niet meer nodig dan dit 
De plek die ik ken 
Hier laad ik op 
M'n plaats om te rusten 
Ja hier kan ik zijn wie ik ben 
 
Oh, wat is het fijn 
Om weer thuis te zijn 
Nog veel mooier dan de mooiste reis 
Ik voel het gelijk 
De geborgenheid 
 
Nergens zo veilig  
als in m'n eigen kleine stukje paradijs 
 
Wat is ze groots 
Haar bergen en dalen 
Haar land, oceanen, de lucht 
Ik kijk om me heen 
Ik haal heel diep adem 
En toch wil ik steeds weer terug 
 
Oh, wat is het fijn 
Om weer thuis te zijn 
Nog veel mooier dan de mooiste reis 
Ik voel het gelijk 
De herkenbaarheid 
Ben nergens zo gelukkig  
als in m'n eigen kleine stukje paradijs 
 

 
 
 
Elke keer wanneer ik wegga kijk ik even 
achterom 
En sta ik stil bij wat er schuil gaat 
 
Achter het raam bij het balkon 
Alles dat m'n hart zo lief is 
Waar het allemaal om draait 
Wat mij het beste zal omschrijven 
Als al het andere overwaait 
Het gevoel dat ik hier thuishoor 
Ik neem het altijd met me mee 
Door wat me opwacht als ik terugkeer 
Ben ik nergens echt alleen 
Ik herken de velden en de wegen 
De route met m'n ogen dicht 
Ik weet dat het niet ver meer is 
 
Wat het belangrijkst is 
Heb ik het meest gemist 
De geur van je haren, de kleur van je ogen 
Die stralende lach die me steeds weer betovert 
De deur die zwaait open, daar sta je 
En ik weet ik ben thuis 
Ik ben thuis 
 
Oh, wat is het fijn 
Weer bij jou te zijn 
Ben nergens zo gelukkig  
als in m'n eigen kleine stukje paradijs 
M'n eigen kleine stukje 
Oh, wat is het fijn om weer thuis te zijn 

 
 

 
 

 Toon het affichebeeld. Wanneer de school zich engageert voor de campagne, kan dat hier 
een plek krijgen (bijv. de oproep voor de petitie).  
PPT SLIDE 13 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enBE745BE745&q=Marco+Borsato&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MMwxMLcwWMTK65tYlJyv4JRfVJxYkg8A2yIZgB4AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjdnPWIrMjsAhXC5-AKHRLaAdEQMTAAegQICRAD

