
Persbericht – Platform Kinderen op de Vlucht: “Negen dagen na de officiële opening van de 
winteropvang in Brussel, zijn er nog steeds geen plaatsen voorzien voor gezinnen en slapen tientallen 
gezinnen met kinderen elke nacht op straat.” 

Brussel, 24.11.2017  

De jaarlijkse winteropvang in Brussel ging vorige week woensdag 15 november van start. Er werden 
echter geen plaatsen voor gezinnen met kinderen geopend. Vandaag, negen dagen na de officiële 
opening, wachten de gezinnen en de organisaties die hen begeleiden nog steeds op duidelijke 
informatie over wanneer de winteropvang voor gezinnen zal opengaan. Het Platform Kinderen op 
de vlucht eist dat de verantwoordelijke overheden onmiddellijk deze plaatsen openen, zodat geen 
enkel kind nog een dag langer op straat moet slapen. Het is onaanvaardbaar dat de bevoegde 
regionale en federale overheden er niet in slagen om de jaarlijkse winteropvang correct en 
voldoende te plannen, wat ertoe leidt dat kwetsbare groepen zoals gezinnen met kinderen uit de 
boot vallen.  

Afgelopen woensdag opende het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van de winteropvang 
300 plaatsen voor alleenstaande vrouwen en mannen in een gebouw in de Poincarélaan. Er werden 
die dag echter géén plaatsen geopend voor gezinnen met kinderen. Er is alleen opvang voorzien voor 
alleenstaande personen, en die opvang is niet aangepast is aan de noden van gezinnen met kinderen. 
De Samusocial, die de opvang organiseert, heeft dus geen andere keuze dan de gezinnen te weigeren, 
met als gevolg dat tientallen gezinnen met kinderen zijn verplicht om elke nacht op straat te blijven 
slapen.  

Tot vandaag is niet duidelijk waar en wanneer gezinnen met kinderen terecht kunnen. De federale 
overheid zou een centrum openen met 300 plaatsen – via het Croix-Rouge de Belgique, in een 
consortium met het CAW Brussel en Dokters van de Wereld. De Samusocial opent maandag nog een 
tweede centrum met 300 plaatsen in een gebouw in de Koningsstraat. Er is nog steeds geen bevestiging 
waar en wanneer gezinnen terecht zullen kunnen.1  

“Het is onaanvaardbaar dat er elke nacht tientallen gezinnen met kinderen op straat moeten slapen”, 
zegt Tine Vermeiren van het Platform Kinderen op de vlucht. “De winteropvang wordt jaarlijks 
georganiseerd. Hoe is het mogelijk dat we tot vandaag geen duidelijkheid hebben over wanneer 
eindelijk plaatsen voor gezinnen met kinderen zullen geopend worden?” 

Het Platform Kinderen op de vlucht vraagt met aandrang dat de bevoegde federale en regionale 
overheden2 hun verantwoordelijkheden opnemen en samenwerken voor een kwalitatieve 
winteropvang die 24h/24h toegankelijk is, opdat geen enkel kind op straat hoeft te slapen. Er moet, 
zonder verder uitstel, een winteropvang voor gezinnen geopend worden.  

Voor meer info: Tine Vermeiren (TV@sdj.be) & Rob Kaelen (RK@sdj.be), 02/210 94 91 – 0484 96 48 15, 
Platform Kinderen op de vlucht / Plate-forme Mineurs en exil. www.kinderenopdevlucht.be 

Het Platform Kinderen op de vlucht is een nationaal, tweetalig platform van 50 organisaties die werken 
rond en met kinderen in migratie. Sinds 1999 werkt het Platform voor een betere toekomst voor niet-
begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) en kinderen in gezinnen met precair of zonder wettig 
verblijf dankzij coördinatie, sensibilisatie, training, onderzoek en structureel beleidswerk. 

                                                           
1 NB: De Samusocial heeft 240 plaatsen voor gezinnen het hele jaar door – 130 in het gezinscentrum in Sint-
Lambrechts Woluwe en 110 in het centrum in Brussel-Stad. Dit 2de centrum biedt plaatsen voor gezinnen sinds 
het einde van de vorige winteropvang in mei 2017. Deze plaatsen zitten echter sinds weken/maanden vol. 
2 Bevoegde kabinetten op regionaal niveau (Brussels Hoofdstedelijk gewest): Minister Céline Frémault en 
Minister Pascal Smet, leden van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 
(GGC), belast met het Beleid inzake Bijstand aan Personen. 
Bevoegd kabinet op federaal niveau: Staatssecretaris Zuhal Demir, bevoegd voor Armoedebestrijding, Gelijke 
Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden. 
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