
PROJECT HUISVESTING – BROEDERS EN ZUSTERS TUSSEN WAL EN SCHIP 

 

Introductie: 

Wat is Gave Veste? 

 

Gave Veste is een christelijke organisatie die al 10 jaar ervaring heeft met toerusting en onderwijs aan 
kerken, gemeenten en christenen in Vlaanderen, zodat zij christelijk werk met vluchtelingen gaan doen 
om zo hen te bereiken met Gods Woord.  Gave Veste heeft al 10 jaar ervaring met hulpverlening aan 
vluchtelingen. Het resultaat is dat veel Belgische christenen actie ondernomen hebben: sommigen zijn 
“buddy” geworden voor één of meer vluchtelingen waarbij het evangelie wordt uitgelegd in een 
vriendschapsrelatie, anderen hebben verschillende groepsactiviteiten georganiseerd in asielcentra. 

Het is de missie van Gave Veste om het evangelie van Jezus Christus te delen 
met zoveel mogelijk vluchtelingen in België, zowel door woorden als door 
daden. Gave Veste doet dit door de lokale kerken en christelijke organisaties 
te ondersteunen en te bemoedigen in hun missionaire, pastorale en 
diaconale activiteiten onder de vluchtelingen. Concreet zijn de volgende 
activiteiten tot stand gekomen: 

 Een team van buddy’s (één-op-één relaties met een vluchteling) 
 Animatieteams (zij bieden allerlei activiteiten aan jonge asielzoekers) 
 Zomerkampen voor kinderen en tieners van vluchtelingen 
 Weekend voor alleenstaande vluchtelingenmoeders en hun kinderen 
 Bijbellessen in het Farsi voor Iraanse & Afghaanse christenen  
 Juridisch advies voor christenen en kerken die samen met vluchtelingen komen om 

antwoord te krijgen op hun vragen  
 Mahabba-gebedsnetwerk  

 

Project Huisvesting 

Aanleiding  

Bij Gave Veste vzw worden we met grote regelmaat geconfronteerd met kwetsbare 

christenvluchtelingen die tussen wal en schip zijn geraakt. Broeders en zusters die in een schijnbaar 

uitzichtloze situatie terecht zijn gekomen. Schijnbaar uitzichtloos, want het gaat om christenen die met 

een beetje ondersteuning tussen wal en het schip vandaan gehaald kunnen worden. Voor die mensen 

willen we in actie komen!  

Doelstelling 

De missionaire, pastorale en diaconale doelstelling van Gave Veste komen samen in het project 

huisvesting.  We stellen ons in het project ten doel om:  

Vluchtelingen die tussen wal en schip zijn geraakt, op straat zijn beland of in erbarmelijke 

omstandigheden leven  en een reële kans hebben op een vluchtelingenstatus een nieuwe kans geven op 

een duurzaam bestaan in België. 

 

 

 

U kunt het echte verschil maken in hun levens! Steun uw christenbroeders 

en zusters! Christenen tussen wal en schip, kunnen met een klein duwtjes in 

de rug weer op het droge geraken.  



Doelgroep 

Om in aanmerking te komen voor het project huisvesting dient men aan de volgende criteria te voldoen:  

 Tussen wal en schip zijn geraakt (geen recht op reguliere 

opvang)  

 Op straat of in erbarmelijke omstandigheden leven 

 Reëel uitzicht hebben op het verkrijgen van de 

vluchtelingenstatus in België 

 Primair gaat het om christenvluchtelingen die opgenomen 

worden in de lokale kerkelijke gemeenschap. Een uitzondering 

kan worden gemaakt voor kwetsbare vrouwen en moeders met 

kinderen 

 Bereid om met hulp van een advocaat een nieuwe 

asielprocedure op te starten 

 Bereid om wanneer de situatie uitzichtloos is geworden mee te 

werken aan terugkeer naar land van herkomst met 

ondersteuning van Gave Veste en haar partners. 

Om de doelstelling van het project te realiseren volgen we een twee sporenbeleid. Project 1a voorziet 

in opvang bij gastgezinnen voor kwetsbare mensen voor wie we iets meer tijd hebben om huisvesting 

te voorzien. Project 1b voorziet in een zogenaamde Shelter om de meeste kwetsbare mensen die in 

acute nood verkeren op zeer korte termijn onderdak te verlenen.  

Project 1a: private opvang 

Gave Veste wil mensen ondersteunen die zich bereid weten opvang te voorzien voor kwetsbare 

christenvluchtelingen. Dit kan door het beschikbaar stellen van bijvoorbeeld een kamer, een verdiep, een 

studio, een appartement, een huis of een kleine woning in de tuin. Om dit te faciliteren wil Gave Veste 

tegemoetkomen in de kosten. Denk aan energie, water of voedsel. Ook wil Gave Veste ondersteuning 

bieden door het doen van eventuele aanpassingen in de woning  om opvang mogelijk te maken. Denk 

aan het plaatsen van een klein keukentje zodat de vluchteling zelf kan koken. Dit geeft enerzijds meer 

privacy aan de vluchteling, en anderzijds brengt dit een ontlasting mee voor het gastgezin.  

Project 1b: shelter 

Gave Veste wil voorzien in een Shelter-woning om in geval van zeer acute nood opvang te voorzien. 

Bijvoorbeeld in het geval dat er kinderen in het geding zijn die in erbarmelijke omstandigheden 

verblijven.  

Deze shelter wordt beheerd door een bewoner die een domicilie heeft op dit adres. Deze persoon 

betaald een verlaagde huurprijs en is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in het de shelter. Denk 

aan praktische hulp voor de bewoners, ordelijke gebruik van het gebouw en voorkomen van overlast 

voor omwonenden. De beheerder van het gebouw moet iemand zijn die in eigen inkomsten kan 

voorzien. Een leefloon breng allerlei moeilijkheden met zich mee. Bij voorkeur gaat het om een persoon 

met een bediening in het werk met vluchtelingen.  

We willen aanvankelijk inzetten op Project 1a vanwege de haalbaarheid hiervan op kortere termijn 

 

Een kind tussen de ratten 

Wat te doen als je een 

kind aantreft in loods 

tussen de ratten? Je hart 

huilt… En je vraagt je af 

hoe het zover heeft 

kunnen komen. 

 Los van alle ‘juridische’ 

vragen is één ding 

duidelijk: dit kind moet 

hier zo snel mogelijk weg.  



Lokale kerkelijke gemeenschap  

In project 1a & project 1 b speelt de lokale kerkelijke gemeenschap een belangrijke rol.  Gave Veste staat 

in voor de juridische hulp. De lokale kerk kan veel betekenen op het gebied van pastorale en geestelijke 

ondersteuning. Het deel zijn van een gemeenschap is een belangrijke pijler om weer op eigen benen te 

kunnen staan. Door het betrekken van de lokale kerkelijke gemeenschap 

wordt er een pastorale en missionaire inbreng aan het project toegevoegd.  

Vanuit onze andere werkingen heeft Gave Veste de kennis en expertise in 

huis om lokale kerken en lokale christenen hierin te ondersteunen. Denk aan 

het buddy-project en de diverse vormingen en cursussen die we aanbieden.  

Gezinsfiche & Database 

Om een koppeling tot stand te brengen in project 1a (private opvang) stelt 

Gave Veste een gezinsfiche op. Hierin staat de belangrijkste informatie over 

het op te vangen gezin. Met deze informatie kunnen we gericht op zoek naar 

een passend opvangadres. Ook kunnen de opvanggezinnen hiermee in één 

oogopslag zien of de op te vangen vluchteling past binnen het gezin of in de 

woonst. De fiche is als bijlage aan het beleidsplan toegevoegd.  

Gave Veste legt een database aan waarin opvangadressen worden 

bijgehouden. Vanuit deze database kan gezocht worden naar een passend 

opvangadres mocht er een kwetsbare vluchteling in beeld komen. In deze 

database komt grofweg dezelfde informatie als in de fiche zodat een 

koppeling eenvoudig te maken is. In de bijlage is een te volgen stappenplan 

toegevoegd.  

Ondersteuning gastgezinnen 

Gave Veste wil de gastgezinnen ondersteunen om de opvang mogelijk, 

haalbaar en duurzaam te maken. Dit kan gaan om een bijdrage in 

energiekosten en kleine aanpassingen in de woning om opvang mogelijk te 

maken, maar ook op sociale en juridische ondersteuning. Bij dit laatste kan 

het bijvoorbeeld gaan om coaching en toerusting. Van belang is hierbij de 

verhouding tussen diaconale hulp en evangelisatie en hoe hier in de praktijk 

mee om te gaan. Zie bijlage 3 voor meer informatie over een gebalanceerde 

vorm van hulpverlening.  

Waar hebben we de financiële middelen specifiek voor nodig? 

Om dit project daadwerkelijk uit te voeren zijn financiële middelen nodig.  

Het openen van een Shelter (project 1b) brengt structurele financiële 

verplichtingen met zich mee. Vanaf het moment dat we een huurcontract 

aangaan zitten we aan de kosten gebonden. We gaan dan ook pas financiële 

verplichtingen aan als er voldoende financiële middelen zijn. Voor de private 

huisvesting (project 1a) zijn de financiële verplichtingen kleiner. Hier kan 

immers per situatie worden bekeken of de financiële middelen toereikend 

zijn om een gezin op te vangen. Anders gezegd: Project 1b brengt zowel structurele als variabele kosten 

met zich mee. Project 1a brengt alleen variabele kosten met zich mee.  

Op straat gezet vlak voor 

zware operatie 

Een moeder, een vader en 

twee kleine kinderen 

worden vlak voor een 

zware operatie op straat 

gezet. De kinderen 

hebben een EU-paspoort, 

de ouders hebben geen 

geldige papieren.  

De ouders kunnen 

gezinshereniging 

aanvragen met de 

kinderen en zo legaal in 

België verblijven. Slechts 

één probleem: zonder 

domicilie is er geen 

procedure  mogelijk. Wie 

gaat er een domicilie 

geven aan een gezin 

zonder inkomsten? En 

dan is er ook nog die 

zware operatie…  

In dit waargebeurde 

verhaal is een lokaal 

OCMW bereid geweest 

om de medische kosten te 

betalen. Gave Veste heeft 

private opvang kunnen 

regelen en het gezin is 

opgenomen in een lokale 

kerkgemeenschap. 

Inmiddels is er een job 

gevonden die voldoet aan 

de voorwaarden voor 

gezinshereniging.  

Een kleine investering op 

en cruciaal moment kan 

grote gevolgen hebben op 

de lange termijn.  

 

 



 

*   Van de € 900 huur p/mnd betaald de vaste legale inwoner (conciërge) € 300 p/mnd terug voor onderhuur zodat uiteindelijk € 600 p/mnd 

huishuur hoeft te worden betaald. 

**  Onder de kostenpost ‘Onderhoud en verzekeringen wordt verstaan: Brandverzekering volgens  huurcontract, onderhoud (verwarming), kuisen 

schouw, herstellingen die voor rekening van de huurder zijn, leegmaken beerput of ontstoppen bij verstopping, vervanging of reparatie van 

elektrische kapotte toestellen zoals dampkap, wasmachine en of droogkast, ijskast, diepvries,  internet, lampen die stuk gaan, defecte huisbel, 

lekkage, etc.. 

*** Bij huisvesting in de shelter ontvangt men gedeeltelijk voedsel via de voedselbedeling. Daarom is dit bedrag (Leefgeld / bijdrage eten) bij de 

shelter opvang lager dan bij de private opvang. Bij private opvang ontvangt men normaal gezien geen voedsel via de voedselbedeling. Dit bedrag 

is eigenlijk niet toereikend. Er wordt echter vanuit gegaan dat het gastgezin ook een bijdrage levert. 

** 

*** 

*** 

  



Monitoring en evaluatie 

Sjaak van Leijenhorst (directeur) en Jelle Rijkeboer (medewerker Gave Veste) zijn uitvoerend betrokken 

bij de financiële gang van zaken. Sandi Razay (penningmeester Raad van Bestuur van Gave Veste) houdt 

toezicht op de financiële administratie van het project. Everhard van Dalen is de inhoudelijke coördinator 

van het project en zal samen met Sjaak en Jelle de dagelijkse uitvoering van het project op zich nemen. 

De Raad van Bestuur ziet toe op het correct volgen van de doelstelling en de opgestelde criteria. Het 

project loopt voor een termijn van 5 jaar waarna een evaluatie plaats zal vinden. Elk jaar wordt er een 

inhoudelijke en financiële voortgangsrapportage opgesteld.  

Evaluatiecriteria:  

1. Aantal mensen geholpen in project 1a: 

a. Vluchtelingenstatus  behaald  

b. Teruggekeerd naar land van herkomst of veilig derde land 

 

Doel: Minimaal 75% voldoet aan criteria a of b 

 

2. Aantal mensen geholpen in project 1b:  

a. Vluchtelingenstatus behaald  

b. Teruggekeerd naar land van herkomst of veilig derde land 

Doel: Minimaal 651% voldoet aan criteria a of b 

3. Voldoende financiële middelen om project 1a en 1b te financieren 

4. Vluchtelingen uit zowel project 1a en 1b zijn betrokken bij de lokale christelijke gemeenschap  

Tot slot 

Gave Veste en alle betrokken vluchtelingen zouden ontzettend dankbaar zijn voor uw ondersteuning. Uw financiële 

hulp zorgt ervoor dat we dit werk onder vluchtelingen kunnen (blijven) doen! We zullen verantwoord omgaan met 

uw ontvangen financiële middelen.  

Rekeningnummer 

Giften met vermelding van “Project Huisvesting” kunnen 
overgemaakt worden op het rekeningnummer  
IBAN: BE49 7360 3127 3571 
BIC: KREDBEBB 
Gave Veste vzw 
Adres: Hanswijkstraat 9 bus 2  
2800 Mechelen  
België 

Sjaak van Leijenhorst (directeur)  

Tel. +32 15 680 522 (kantoor Gave Veste)  

GSM. +32 486.77.63.47  

Email: sjaak@gaveveste.be 

Website: www.gaveveste.be  

 
 

 
Gave Veste vzw heeft een Nederlandse 
ANBI-status, waardoor giften fiscaal   
 aftrekbaar zijn. 

                                                           
1 Voor project 1b is er door de te verwachte schrijnende situaties en de acute nood een kleinere kans op het verkrijgen van een 
vluchtelingenstatus omdat er minder tijd is om te screenen.  

tel:0486.77.63.47
http://www.gaveveste.be/


Bijlage 1: Procedure & Stappenplan  

Om te komen tot een zorgvuldige afweging volgen we binnen Gave Veste een vooraf vastgelegde 

procedure. Dit heeft als doel om de (financiële) risico’s te beperken en te voldoen aan de opgestelde 

evaluatiecriteria.  

Via diverse kanalen kan een kwetsbare vluchteling op onze radar verschijnen. Het is onmogelijk en 

ongewenst om zomaar iedereen te helpen, onderdak te voorzien en verplichtingen aan te gaan. 

Wanneer een vluchteling in beeld komt wordt allereerst een goede inventarisatie gemaakt. Hierbij is het 

van belang dat wordt nagegaan of er aan de criteria wordt voldaan:  

 Tussen wal en schip zijn geraakt (geen recht op reguliere opvang)  

 Op straat of in erbarmelijke omstandigheden leven 

 Reëel uitzicht hebben op het verkrijgen van de vluchtelingenstatus in België 

 Primair gaat het om christenvluchtelingen die opgenomen worden in de lokale kerkelijke 

gemeenschap. Een uitzondering kan worden gemaakt voor kwetsbare vrouwen en moeders met 

kinderen 

 Bereid om met hulp van een advocaat een nieuwe asielprocedure op te starten 

 Bereid om wanneer de situatie uitzichtloos is geworden mee te werken aan terugkeer naar land 

van herkomst met ondersteuning van Gave Veste en haar partners 

Wanneer aan deze voorwaarde wordt voldaan komt de vluchteling in aanmerking voor huisvesting. Deze 

controle wordt gedaan door projectcoördinator  en de Dagelijks Bestuurder van Gave Veste. De controle 

en selectie wordt schriftelijk onderbouwd en bewaard. De Raad van Bestuur ziet toe op correcte 

naleving.  

Wanneer de financiële middelen toereikend zijn wordt overgaan tot plaatsing in enerzijds de ‘Shelter’ of 

anderzijds private opvang bij een gastgezin. Bij plaatsing bij een gastgezin vindt altijd een goede 

afstemming plaats met het gastgezin. Ook wordt toegezien op goede begeleiding en ondersteuning van 

het gastgezin. Het kan niet voorkomen dat een gastgezin onder druk wordt gezet om vanwege grote 

nood een vluchteling op te nemen in huis.  

 

 

Kwetsbare 
vluchteling in beeld 

Toetsing aan criteria 
en schriftelijke 

vastellging 

Keuze voor project 
1a of project 1b 

Financiele check 
Plaatsing in Shelter 

of zoeken naar 
gastgezin 

Overleg en 
afstemming met 

gastgezin 

Begeleiding en 
ondersteuning 

Evaluatie 



Bijlage 2: Gezinsfiche  

Gezinsfiche   

Gezinssamenstelling  

  

Land van herkomst 

  

Geloofsachtergrond 

  

Duur van opvang 

  

Vereiste woonruimte  

  

Medische Noden 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 3: Gebalanceerde hulpverlening  

De verhouding tussen diaconale hulp en een missionaire inslag is een boeiende. Vanuit Gave Veste willen 

we de gezinnen die betrokken zijn in het project huisvesting een tweetal principes meegeven:  

- De personen (de christenen), die bezig zijn met hulpverlening zijn bij voorkeur andere personen 

zijn, dan zij (de christenen) die bezig zijn met evangelisatie, in het geval om niet-christenen gaat. 

- De personen (de christenen), die bezig zijn met hulpverlening kunnen prima dezelfde personen 

(christenen) zijn die bezig zijn met evangelisatie, in het geval het gaat om christenen. Want dan 

zijn het je broeders en zusters die je praktisch helpt.  

Bij Gave Veste hebben we wel eens meegemaakt in de praktijk dat mensen (moslims, andere niet-

christenen, etc) voor de schijn interesse toonden in het christelijk geloof, en met alles goed mee deden: 

kerk gaan, Bijbelstudie, mee helpen in de kerk, etc. om daarmee maar hulp te ontvangen van de kerk: 

voedsel, dak boven hun hoofd, en vooral om daarmee papieren te ontvangen in België, om in België te 

mogen blijven. Dat valt deze mensen ook niet echt kwalijk te nemen, omdat degenen die het Evangelie 

verkondigen dezelfde personen zijn die hulpverlening doen. Ze kregen de indruk dat ze hulp ontvingen 

OMDAT ze interesse toonden in het christelijk geloof. Ze leven in de veronderstelling dat ze anders geen 

hulp zouden ontvangen, of minder hulp zouden ontvangen. De gedachte ‘voor wat – hoort wat’ kan sterk 

leven. Wees hier niet bang voor, maar wees bewust van de mogelijkheid.  

Naar christenen, onze broeders en zusters gaat evangelieverkondiging en hulpverlening hand in hand. Als 

broeders en zuster help je elkaar gewoon. Daar is het niet nodig om schijnheilig te gaan doen, om maar 

geholpen te worden. Want je bent al elkaars broeders en zuster. Het is vanzelfsprekend om elkaar te 

helpen, daarvoor hoef je niet vroom te gaan doen om maar geholpen te worden. Broeders en zusters 

ondersteunen elkaar in pastoraat, in woordbediening en praktische hulp. Dat gaat hand in hand met 

elkaar.  

In het geval er huisvesting wordt voorzien voor christenen gaan de missionaire, pastorale en diaconale 

doelstelling hand in hand. Gezien de doelgroep zal dit in de meeste gevallen opgaan. In het geval we 

niet-christenen opvangen speelt de lokale kerkelijke gemeenschap een grote rol. Binnen die bredere 

gemeenschap is het mogelijk om de taken te verdelen.  

 


