
Persbericht – Platform Kinderen op de Vlucht: “De winteropvang is onvoldoende: op de 
Internationale dag van de Rechten van het Kind slapen in Brussel tientallen gezinnen met kinderen 
op straat.” 

 

Brussel, 20.11.2017  

Op de Internationale dag van de Rechten van het Kind, slapen in Brussel tientallen gezinnen met 
kinderen op straat. De winteropvang voor daklozen opende vorige week woensdag 15 november de 
deuren, maar voorziet tot heden geen plaatsen voor gezinnen met kinderen. Het Platform Kinderen 
op de vlucht eist dat de bevoegde overheden hun verantwoordelijkheden opnemen en 
samenwerken voor een kwalitatieve winteropvang, opdat geen enkel kind op straat hoeft te slapen.  

20 november is de Internationale dag van de Rechten van het Kind. Op deze symbolische dag, die staat 
voor het opkomen voor kinderen, slapen er in de Brusselse straten tientallen kinderen buiten, terwijl 
de temperaturen geleidelijk naar winterse minima dalen. Afgelopen woensdag 15 november startte 
dan ook de jaarlijkse winteropvang voor daklozen in Brussel. In het kader van die winteropvang opende 
de Samusocial 300 plaatsen voor alleenstaande vrouwen en mannen (in een gebouw in de 
Poincarélaan), gefinancierd door het Brussels Hoofdstedelijke Gewest.1 Voor gezinnen met kinderen 
werden er geen extra plaatsen voorzien.2 Vanaf dit jaar heeft de federale overheid ook het Croix-Rouge 
de Belgique gemandateerd om winteropvang te organiseren, in een consortium met het CAW Brussel 
en Dokters van de Wereld. Tot vandaag is er echter geen duidelijke informatie over wanneer en waar 
deze opvang open zal gaan, en of gezinnen met kinderen daar terecht zullen kunnen. In dit laatste 
geval, is er ook nog niet bepaald of gezinnen er overdag kunnen blijven, of elke morgen moeten 
vertrekken en zich ’s avonds opnieuw moeten melden om te zien of er een plaatsje voor de nacht is. 

Bijgevolg worden er elke avond meer dan tien gezinnen met kinderen geweigerd bij de Samusocial. In 
Brussel slapen er dus momenteel verscheidene gezinnen op straat!  

Het is onaanvaardbaar dat er de dag van vandaag kinderen buiten moeten slapen, in de winterkou. Op 
de Internationale dag van de Rechten van het Kind, roept het Platform Kinderen op de vlucht de 
bevoegde overheden dus op om hun verantwoordelijkheden op te nemen en samen te werken voor 
een kwalitatieve winteropvang, opdat geen enkel kind op straat hoeft te slapen. Er moet, zonder 
verder uitstel, een winteropvang voor gezinnen geopend worden.  

 

Voor meer informatie: Tine Vermeiren (TV@sdj.be) & Rob Kaelen (RK@sdj.be) 
02/210 94 91 – 0484 96 48 15 
Platform Kinderen op de vlucht, Kiekenmarkt 30, 1000 Brussel 
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 In een 2de fase, opent de Samusocial nog 300 extra plaatsen, opnieuw voor alleenstaande vrouwen en mannen, 
in een 2de gebouw in de Koningsstraat. 
2 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. 
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