
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hilde Geurts,  

hilde.geurts@welzijnszorg.be - 0477/76.42.71 

Even stilstaan bij …  
 
Voor veel mensen is een goede woning te 
duur!  Onleefbaar! 
 
Mensen met een laag inkomen vallen 
bijna altijd uit de boot. Onleefbaar! 
 
Moeders met vier kinderen die uit huis 
gezet worden. Onleefbaar! 
 
Mensen die, bij het zoeken naar een 
woning, keer op keer smoesjes horen 
omdat ze van een vervangingsinkomen 
leven …  Onleefbaar! 
 

Doe er iets aan! 
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Omdat we armoede een onrecht vinden, in onze rijke wereld  
omdat teveel kinderen, gezinnen, mensen, … in armoede leven  
en omdat we geloven dat het anders kan, 
 

sensibiliseren we en bieden we vorming aan  
om samen het leven van mensen in armoede te verbeteren. 

Thema ‘Huisvesting’. 

Wonen wordt steeds duurder!  
Zowel koop- als huurwoningen worden steeds duurder voor iedereen in de 
samenleving. Veel jonge mensen uit de middenklasse moeten creatieve 
formules uitvinden om een betaalbare plek te vinden of zeer lang bij de ouders 
blijven wonen, terwijl ze nood aan zelfstandigheid hebben. Van zodra een 
woning in het laagste prijzensegment vrijkomt, zijn er honderden kandidaten. 
Mensen met een laag inkomen vallen zo goed als altijd uit de boot. De 
wachtlijsten voor een sociale woning zijn de laatste 10 jaar vertienvoudigd, 
omdat ook daar het aanbod onvoldoende is!  
 

Wonen wordt ook steeds voorwaardelijker!  
Afhankelijk van je inkomen, je statuut, je naam en kleur, je gezinssamenstelling, 
… maak je meer of véél minder kans om een woning te vinden. Zelfs de band 
met de gemeente waar je wilt wonen, speelt tegenwoordig een rol. Moet je blij 
zijn met wat je kan krijgen, áls je al een woning vindt die je mag huren of 
kopen? Moet je dit ondergaan, of wat doe je ertegen? 

Activiteiten in Halle 
De bedoeling is op een heel respectvolle manier het vraagstuk van sociale 
huisvesting en de problemen van mensen in armoede centraal te stellen. 

- Tentoonstelling Sociale Huisvesting tot 5 december 
Grote Markt 17 (tegenover basiliek, in de hoek) – de modulewoning 
maakt deel uit van de tentoonstelling 

- Wandeltocht ‘Mijn Huur is Duur’ op zat 13 november 14u,  
- Panelgesprek ‘Wonen een gunst geen recht?’ wo 17 november 20u 
- Lichtjeswake Grote Markt op 25 november 16u30, …  

Ook in andere provincies wordt een wake gehouden. Bedoeling is het 
nationale en regionale journaal halen. In Halle doen heel wat 
organisaties mee. 

Tentoonstelling  

Wat? 
➢ Info over armoede, uitsluitingsmechanismes, dak- en thuisloosheid, 

cijfers, sociale huisvesting, wachtlijsten, leegstand, … 
➢ Info over ‘wonen’: gezond, veilig, energievoorziening, alternatieve 

woonmodellen  
➢ Als eigenaars sociaal verhuren? Hoe? Voor- en nadelen?  
➢ Religieuze en levensbeschouwelijke aspecten van armoede 

 

Waar en wanneer? 
➢ Pand Den Hert, grote markt 17, tegenover de Basiliek. 
➢ Van 8 november tot 5 december 

Open op woensdag, donderdag en zaterdag van 10 tot 20u,  
op voorwaarde dat we voldoende vrijwilligers vinden. 

 

Vrijwilligers gezocht om de tentoonstelling open te houden 
 

Raakt de armoede van mensen jou ook? 

Wil je met ons oproepen om er iets aan te doen? 
 
Maak dan een beetje tijd vrij om dit project mee te verwezenlijken. 
Je hebt geen bijzondere kennis nodig. Wij voorzien in wat vorming zodat je bij 
vragen een antwoord kunt geven. Voor vragen waarop je geen antwoord weet, 
kan je doorverwijzen naar ons. De info vind je ter plaatse. 
Verder voorzien we een drankje en op de etensmomenten een broodje.  
 
Per openingsmoment zullen 2 of 3 vrijwilligers aanwezig zijn.  
De blokken zijn op woensdag, donderdag of zaterdag telkens  

- van 10 tot 13u 
- van 13 tot 16u30 
- van 16u30 tot 20u 

Het handigste voor ons is dat je een vast moment kiest, bv. 4 woensdagen van 
10 tot 13u. Kan je bvb. wel 2 woensdagen en geen 4, dan is dat ook goed. Wil je 
wel meedoen en passen de voorgestelde uren iets minder, laat het ons weten. 
We vinden wel een oplossing. 
 
Om mee te doen contacteer   

Hilde Geurts, hilde.geurts@welzijnszorg.be, tel. 0477 76 42 71 
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