Week van de Brusselse thuislozenzorg
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@Home 18-24 ASBL
Koninglaan 190, 1190 Vorst
02/538.64.77
Onthaaltehuis met een sociaal project dat de zelfstandigheid van de jongeren beoogt (dagelijkse bezigheid,
budgetbegeleiding, deelname aan dagelijkse taken, enz.)
Weblink : https://social.brussels/organisation/16623
fr - max. 12 pers.
27-11-2019 - 09:00-10:30

ABAKA
Goffartstraat 105, 1050 Elsene
02/ 640 07 11
Projet pédagogique particulier (PPP): crisisopvang- en crisisbegeleiding voor jongeren van 12 tot 18 jaar, opvang
van korte duur, begeleiding op vraag van de jongere
Weblink : https://social.brussels/organisation/12924
fr - max. 11 pers.
25-11-2019 - 11:30-13:00

AMA - Fédération des maisons d'accueil et des services d'aide aux sans-abri
Elyzeese Veldenstraat 13, 1050 Elsene
025136225
Werkgeversfederatie van onthaaltehuizen en diensten voor volwassenen en gezinnen met ernstige psychosociale
problemen en/of problemen van uitsluiting
Weblink : https://social.brussels/organisation/180
fr - max. 15 pers.
26-11-2019 - 15:00-16:30

ASBL Le Refuge - Het Brussel Opvanghuis
Tenbosstraat 141, 1050 Elsene
0474417774
Het Opvanghuis Brussel is een vzw die transitopvang en uitgebreide multidisciplinaire ondersteuning biedt aan
LGBTQI+ jongeren die in een situatie van gezinsbreuk en/of aan hun lot overgelaten worden
Weblink : https://www.refugeopvanghuis.be/
fr - max. 12 pers.
29-11-2019 - 09:00-10:30

Accueil Montfort asbl
Sint-Pieterskerkstraat 12, 1090 Jette
02 426 87 12
Onthaalhuis voor vrouwen tussen 18 en 50 jaar oud.
Weblink : https://social.brussels/organisation/10
fr - max. 20 pers.
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25-11-2019 - 09:00-10:30

Aquarelle
Hoogstraat 322, 1000 Brussel
0476 46 49 69
Pluridisciplinair team dat een globale begeleiding aanbiedt bij de geboorte aan vrouwen, vaak met een
migratieachtergrond, die in bestaansonzekerheid leven en geen toegang hebben tot de sociale zekerheid
Weblink : https://social.brussels/organisation/11739
fr - max. 10 pers.
29-11-2019 - 09:00-10:30

CAW Brussel - Woonbegeleiding Jongeren
Anspachlaan 160, 1000 Brussel
024864517
Begeleiding van thuisloze jongeren van 18 tot 25 jaar naar zelfstandig wonen
Weblink : https://sociaal.brussels/organisation/12082
nl/fr - max. 10 pers.
27-11-2019 - 11:30-13:00

Cellule Capteur de Logement
Omwentelingsstraat 7, 1000 Brussel
0486046911
Dienst voor immobiliën met een sociaal doel
Weblink : https://sociaal.brussels/organisation/17302
fr - max. 12 pers.
26-11-2019 - 09:00-10:30

Cellule d'Appui du SMES
Rue du Rempart des Moines 78, 1000 Bruxelles
025026949
Mobiel en pluridisciplinair team dat eerstelijnhulpverleners ondersteunt voor een doelgroep die grote precariteit en
psychisch lijden cumuleert
Weblink : https://social.brussels/organisation/12578
fr - max. 10 pers.
27-11-2019 - 11:30-13:00

Centre de Prévention des Violences Conjugales et Familiales
Slachthuislaan 28, 1000 Brussel
02 539 27 44
Gespecialiseerde hulpverlening voor personen geconfronteerd met partnergeweld en/of geweld binnen het gezin
Weblink : https://social.brussels/organisation/857
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fr - max. 15 pers.
27-11-2019 - 15:00-16:30

DoucheFLUX
Veeartsenstraat 84, 1070 Anderlecht
02 319 58 27
De herintegratie bevorderen van de meest hulpbehoevenden, dakloos of niet, met of zonder papieren, van hier of
van elders, dankzij een brede dienstverlening, activiteiten en evenementen
Weblink : https://social.brussels/organisation/16394
fr - max. 25 pers.
29-11-2019 - 09:00-10:30

Fédération Bico-federatie
Kogelstraat 34, 1000 Brussel
025135876
- Woordvoerder voor de leden bij de overheid
- Informatiepunt inzake regelgeving en paritaire comités
Weblink : https://social.brussels/organisation/12369?lng=fr
nl/fr - max. 15 pers.
26-11-2019 - 15:00-16:30

Foyer Georges Motte
Ieperlaan 24, 1000 Brussel
0491/569429
Onthaalhuis voor alleenstaande mannen vanaf 18 jaar
Weblink : https://sociaal.brussels/organisation/12304
fr - max. 10 pers.
29-11-2019 - 11:30-13:00

Foyer vzw - Dienst Roma en Woonwagenbewoners
Mommaertsstraat 22, 1080 Molenbeek
02/411.87.32
Ontwikkeling en ter beschikking stelling van expertise inzake Roma en Woonwagenbewoners en dit in opdracht
van de Vlaamse Gemeenschap en de VGC
Weblink : https://social.brussels/organisation/16998
nl/fr - max. 10 pers.
29-11-2019 - 15:00-16:30

Hobo vzw
Kogelstraat 24, 1000 Brussel
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02/486.45.10
Dagcentrum voor dak- en thuislozen in Brussel: recreatieve en sportieve begeleiding, toeleiding tot tewerkstelling,
praatgroep, doorverwijzing zowel naar organisaties binnen als buiten de sociale sector, sensibilisering
Weblink : https://sociaal.brussels/organisation/7547
nl/fr - max. 20 pers.
26-11-2019 - 09:00-10:30

Home Victor Du Pré
Timmerliedenstraat 5, 1000 Brussel
025124237
Onthaalhuis, psychosociale en educatieve begeleiding, opvoedingsondersteuning, gezondheidseducatie en hulp
bij huwelijksproblemen met respect voor de vaardigheden van de bewoonsters, nazorg en onthaal van
ex-bewoonsters
Weblink : https://sociaal.brussels/organisation/2820
nl/fr - max. 10 pers.
25-11-2019 - 15:00-16:30

Huis der Gezinnen
Veeartsenstraat 20, 1070 Anderlecht
0473 83 00 10
Integraal laagdrempelig opvoedingsondersteuningspunt:
- onthaal, wekelijkse groepswerkingen, KIRIKOE, organisatie van vormingen voor ouders
Weblink : https://social.brussels/organisation/11807
nl/fr - max. 15 pers.
25-11-2019 - 09:00-10:30

Huis van het Kind Nieuwland
Nieuwland 194, 1000 Brussel
0496836160
Ontmoetingsplaats en speelruimte voor jonge kinderen (0 tot 4 jaar) en hun ouders die de
opvoedingsondersteuning van de ouders en de ontwikkelingsbevordering van de kinderen beogen
Weblink : https://social.brussels/organisation/16370
nl/fr - max. 15 pers.
25-11-2019 - 15:00-16:30

Ilot sortir du sans-abrisme le 38
Locquenghienstraat 38, 1000 Brussel
02/217.68.44
Opvang en begeleiding van dakloze mannen: verblijf van negen maanden zodat ze een leefproject kunnen
opbouwen
Weblink : https://sociaal.brussels/organisation/12305
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fr - max. 15 pers.
25-11-2019 - 11:30-13:00

Jamais Sans Toit ASBL
rue de Viller 43, 1000 Bruxelles
+3225511777
Dagcentrum en ontmoetingsplek voor thuislozen en personen in een maatschappelijk kwetsbare positie om hun
eenzaamheid te doorbreken
Weblink : https://social.brussels/organisation/13644
nl/fr - max. 10 pers.
27-11-2019 - 15:00-16:30

Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg
Lakensestraat 76, 1000 Brussel
+32 (0)2 413 01 58
Harm Deleu (onderzoeker Odisee) stelt onderzoeksproject voor over "verborgen dak- en thuisloosheid in Brussel"
Rebecca Thys (medeweker KC WWZ) stelt project voor over "kwetsbare ouders in Brussel"
Weblink : https://social.brussels/organisation/15413
nl - max. 15 pers.
27-11-2019 - 09:00-10:30

La Maison Rue Verte
Groenstraat 42, 1210 Sint-Joost-ten-Node
02 223 56 47
Onthaalhuis voor vrouwen met of zonder kinderen die het slachtoffer zijn van een crisis binnen het gezin
Weblink : https://social.brussels/organisation/11376
fr - max. 18 pers.
29-11-2019 - 15:00-16:30

Leger Des Heils
Sint-Annakerkstraat 102, 1081 Koekelberg
02/414.19.16
Begeleid wonen voor thuislozen en ex-bewoners uit onthaaltehuizen:
polyvalente begeleiding
Weblink : https://social.brussels/organisation/10901
nl/fr - max. 6 pers.
29-11-2019 - 09:00-10:30

Les Foyers d'accueil
Roger Vandendriesschelaan 34, 1150 Sint-Pieters-Woluwe
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02/7700638
Onthaalhuis voor grote gezinnen (minstens 3 kinderen)
Weblink : https://social.brussels/organisation/1717
nl/fr - max. 12 pers.
27-11-2019 - 15:00-16:30

Les Trois Pommiers - Maison d'Accueil
Avenue des casernes 41, 1040 Etterbeek
02/649.73.01
Intergenerationele en multiculturele leefomgeving die personen met integratieproblemen opvangt en ondersteunt
in hun re-integratie
Weblink : https://sociaal.brussels/organisation/8486
nl/fr - max. 15 pers.
29-11-2019 - 15:00-16:30

Maison d'accueil Escale
Loixplein 20, 1060 Sint-Gillis
025374797
Onthaaltehuis binnen het kader van gemeenschapsleven waarin een individuele psycho-sociaal-educatieve
begeleiding wordt geboden
Weblink : https://social.brussels/organisation/5371
fr - max. 16 pers.
27-11-2019 - 11:30-13:00

Maison d'accueil d'urgence L'Ilot-160
Chaussée de Charleroi 160, 1060 Saint-Gilles
02/5382450 - 02/5385909
Vrouwen, koppels, met of zonder kinderen, mishandelde vrouwen, vrouwelijke ex-gedetineerden
Weblink : https://sociaal.brussels/organisation/12301
fr - max. 15 pers.
26-11-2019 - 09:00-10:30

Maison de la mère et de l'enfant
Chaussée de Drogenbos 223-225, 1180 Uccle
02/376.17.01.
Onthaalhuis voor vrouwen
Specifiek kenmerk: levensbeschouwelijke begeleiding (christelijk onthaaltehuis)
Weblink : https://sociaal.brussels/organisation/2322
fr - max. 12 pers.
27-11-2019 - 15:00-16:30
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Pag-Asa
rue des Alexiens 16, 1000 Bruxelles
025116464
Gespecialiseerd centrum voor de opvang en begeleiding van slachtoffers van mensenhandel
Weblink : https://sociaal.brussels/organisation/9764
nl/fr - max. 15 pers.
29-11-2019 - 11:30-13:00

Porte ouverte
du boulet 30, 1000 Bruxelles
02/513 01 08
Opvang van vrouwen met of zonder kinderen, die met relatieproblemen of psychosociale problemen kampen en
onderdak nodig hebben
Weblink : https://social.brussels/organisation/2983
nl/fr - max. 15 pers.
25-11-2019 - 15:00-16:30

Rolling douche
aux Laines 46, 1000 Bruxelles
0474.414.007
fr - max. 15 pers.
26-11-2019 - 11:30-13:00

Sacado
Omwentelingsstraat 7, 1000 Brussel
0486046911
Begeleiding van thuislozen die geherhuisvest werden
Weblink : https://social.brussels/organisation/17129
fr - max. 10 pers.
26-11-2019 - 15:00-16:30

Samusocial
Poincarélaan 68/70, 1070 Anderlecht
0800 99 340
Gratis dringende hulpverlening voor Brusselse thuislozen (opvang, mobiele hulpteams, medische zorg en
psychosociale begeleiding)
Weblink : https://social.brussels/organisation/12712
fr - max. 20 pers.
26-11-2019 - 11:30-13:00
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Source asbl
Rue de la Senne 78 et 63, 1000 Bruxelles
02/5127175
Onthaalhuis: individuele hulpverlening, huisvesting mogelijk in appartementen met glijdende huur of
transitappartementen, nazorg door FAMI-HOME op vraag, samenwerking met externe actoren, praatgroep
Weblink : https://social.brussels/organisation/3355
fr - max. 10 pers.
25-11-2019 - 11:30-13:00

TALITA
Cité du Sureau 3, 1000 Bruxelles
02/2622378
Onthaalhuis voor vrouwen in moeilijkheden
Weblink : https://social.brussels/organisation/11571
nl/fr - max. 15 pers.
29-11-2019 - 11:30-13:00

Un toit à soi
Américaine 101, 1050 Ixelles
02/533.04.68
Re-integratie via huisvesting:
- ondersteuning bij huisvesting
- advies en hulp bij het zoeken naar alternatieve huisvesting
Dienst begeleid wonen
Weblink : https://social.brussels/organisation/10920
fr - max. 11 pers.
25-11-2019 - 09:00-10:30

VZW Aprèstoe
Kogelstraat 24, 1000 Brussel
0471669819
Begeleid wonen voor vrouwen met of zonder kinderen: psychosociale, administratieve, budgettaire begeleiding en
opvoedingsondersteuning
Weblink : https://social.brussels/organisation/17685
nl/fr - max. 10 pers.
26-11-2019 - 11:30-13:00

gezinsondersteuning ketjes bxl
Antwerpselaan 32, 1000 Brussel
02/4864526
nl - max. 10 pers.
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26-11-2019 - 11:30-13:00

réseau Bru-Stars
Boulevard Léopold II 184D, 1080 Molenbeek
0474/42.60.77
Brussels netwerk geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren dat tussenkomt op vraag van
professionelen, en uitgaat van de noden van kinderen en jongeren met psychische of psychiatrische problemen
en hun context
Weblink : https://social.brussels/organisation/17689
nl/fr - max. 20 pers.
27-11-2019 - 09:00-10:30
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