
N e t w e r k a v o N d

DE VREEMDELINGEN

HERBERGEN 
Opvang en huisvesting van

vluchtelingen in Oost-Vlaanderen

dinsdag 31 mei 2016 - 19.30u

Sint-Baafshuis - Biezekapelstraat 2 - Gent

InSchrIjven

Sint-Baafshuis
Biezekapelstraat 2

9000 Gent

Deelname aan deze
vormings- en ontmoetingsavond is gratis.

Inschrijven doet u vóór 20 mei 2016 via
het inschrijvingsformulier dat u vindt op

www.ccv.be/gent of
via deze inschrijvingsstrook

 naam: ...............................................................................................

  ...............................................................................................

 Mail: ...............................................................................................

  ...............................................................................................

Terugsturen naar

cOnTAcT

Olga huylenbroeck

nederpolder 24

9000 Gent

Netwerk voor maatschappelijke inzet 
in het bisdom Gent



    PrOGrAMMA

19.00u Onthaal 

19.30u Welkom 
 Luk De Geest

19.35u de huisvestingsproblematiek in vlaanderen
 Bert Dhondt, Welzijnszorg

 woning gezocht, buren gevonden 
 Nils Luyten, Orbit

  Housingcafé en begeleiding van vluchtelingen
 Joke Dillen, Caritas International

 ondersteuning voor vluchtelingen
 vanuit Caw-oost-vlaanderen
 medewerker CAW

20.35u enkele getuigenissen

21.00u Gelegenheid tot vraagstelling

21.30u  Afronding en ontmoeting bij een drankje.

van de zeven werken van barmhartigheid stelt “de  
vreemdelingen herbergen’ in dit jubeljaar wel de grootste 
uitdaging. 

Sinds vorige zomer is de hele vluchtelingenkwestie niet uit 
de actualiteit. eerst waren er de dagelijkse beelden over 
duizenden mensen langs vluchtwegen over zee en land; 
dan de wachtrijen in Brussel en de telkens verschuivende 
routes vanuit de Balkanlanden. Ze zijn vervangen door 
beelden van een nieuwsoortig ijzeren gordijn en opvang-
kampen ver weg van hier. 

Zowat 35.000 mensen zijn in België terecht gekomen en 
hebben een asielprocedure opgestart. De fase van de 
opvang in grote centra loopt ten einde. voor de erkende 
vluchtelingen en mensen met een subsidiaire bescherming 
breekt nu de zoektocht naar huisvesting in steden en ge-
meenten aan.

HuiSveStiNG?

eind augustus en in september 2015 hebben vele  
eigenaars hulp aangeboden. Maar de vraag blijft vele  
malen groter dan dit aanbod. Is daar een oplossing voor? 
Kunnen we deze uitdaging aan? hoe gaan we best te werk? 
Kunnen we leren van elkaar? Wie kan ons helpen om onze 
goede wil om te zetten in tastbare initiatieven?  

BeGeleidiNG?

Wat kunnen we doen voor de vluchtelingen die in onze 
buurt terecht zijn gekomen? Wat hebben ze nodig?  
Waar moeten ze terecht voor allerlei administratieve  
formaliteiten? Wie helpt ons om hen echt te helpen?

op al deze en nog vele andere vragen willen we tijdens 
deze netwerkavond een antwoord proberen te geven.

cOnTAcT
Netwerk voor

maatschappelijke inzet
in het bisdom Gent

het bisdom Gent wil vanuit het ‘netwerk voor maat-
schappelijke inzet’ een ontmoetingsplaats bieden 
voor hen die samen willen werken aan gerechtigheid, 
vrede en gemeenschappelijke zorg voor de Schep-
ping. 
het netwerk wil mensen en organisaties die zich  
inzetten voor barmhartigheid en gerechtigheid,  
inspireren, verbinden en versterken.

CONTACT ‘Netwerk voor maatschappelijke inzet  
in het bisdom Gent’ 

•	 vertrekt	vanuit	evangelische	inspiratie
•	 is	kerkverbonden
•	 wil	een	brug	slaan	tussen	geloof	en	maatschap-

pelijke inzet
•	 gelooft	in	concreet	dienstwerk	en	structurele	

engagementen/aanpak
•	 heeft	een	open	karakter	
•	 werkt	samen	met	mensen	en	verenigingen	van	

andere religies en levensbeschouwingen

het bisdom Gent wil vanuit het ‘netwerk voor  
maatschappelijke inzet’ een ontmoetingsplaats bieden 
voor hen die samen willen werken aan gerechtigheid, 
vrede en gemeenschappelijke zorg voor de Schep-
ping. 
het netwerk wil mensen en organisaties die zich  
inzetten voor barmhartigheid en gerechtigheid,  
inspireren, verbinden en versterken.


