
VLOS opent magazijn met tweedehandsspullen
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Begin dit jaar nam VLOS een nieuw magazijn 
in gebruik, waar we meubelen en huishoudelijk 
materiaal opslaan en verdelen aan vluchtelingen. 
Dankzij de helpende handen van heel wat vrijwil-
ligers ging het project succesvol van start. Heel 
wat materiaal vindt vlot de weg naar het magazijn, 
en van daaruit beginnen de spullen aan een tweede 
leven. 

Onder meer dankzij vrijwilligers als Rudi, Ramesh, 
Rudy, Nasim, Tuan, Firaz en vele helpende handen 
kan VLOS heel wat gezinnen ondersteunen die een 
nieuw leven willen opbouwen in België. Een groot 
verschil, want een huis of studio inrichten kost door-
gaans gauw enkele honderden of duizenden euro’s – 
geld dat de meeste mensen niet hebben. Alle tweede-
handsspullen zijn afkomstig van particulieren die 
via het wegschenken van meubelen of huishoudap-
paraten de vluchtelingen vooruit helpen. Spullen in 
goede staat zijn dus welkom in het VLOS-magazijn, 

na contact met het secretariaat van VLOS. Meer in-
formatie binnenin deze VLOSkrant.

Ons magazijn is niet open voor het publiek, alles is 
op afspraak. Voor vraag en aanbod van spullen kan je 
terecht bij het VLOS-secretariaat, via 03 766 29 13 
of info@vlos.be. Om dit prachtige project draaiende 
te houden rekenen we ook op uw financiële steun, 
aangezien we heel wat kosten hebben - denk maar 
aan de brandstof en het onderhoud van onze camio-
nette, de huur en de energiekosten van het magazijn.

Storten mag op 000-0000041-41 van Caritas Inter-
nationaal (met fiscaal attest), met vermelding “P163 
VLOS”. Sinds 1 januari 2011 kan je een fiscaal attest 
bekomen vanaf 40,00 euro. Je kan ook rechtstreeks 
storten op de rekening van VLOS: 755-1533254-28.
Alvast van harte dank!
 
JOzEF HERTSENS (Coördinator VLOS)

foto:  Rudi, Habib, Nasim 
en Ramesh aan de slag in 
het nieuwe VLOSmaga-
zijn voor tweedehands-
spullen.  Lees verder 
op p4.



Sint-Niklase organisaties experimenteren met nieuwe vorm van samenleven

S olidair  wonen:  geen luchtspiegeling
Samen met CaW en StRaathoekWeRk neemt VLoS het heft in eigen 
hanDen om het nijPenDe huiSVeStingSPRobLeem in Sint-nikLaaS 
aan te Pakken. De DRie initiatiefnemenDe oRganiSatieS huRen 
gRote Woningen Van PaRtiCuLieRen. Via een aangePaSt ContRaCt 
kunnen VLuChteLingen en beLgen Dan tegen een betaaLbaRe PRijS 
een DeeL Van De Woning huRen. in auguStuS 2010 oPenDe een eeRSte 
‘SoLiDaiRe Woning’, WaaR nu VieR aLLeenStaanDe jongemannen 
Wonen – eLk met een heeL VeRSChiLLenDe aChteRgRonD. in aPRiL 
2011 oPenDe een tWeeDe SoLiDaiRe Woning haaR DeuRen in De kok-
keLbeekStRaat. 

VLOS beschikt sinds kort over een gloed-
nieuwe website. Op de homepagina van de 
site vind je onder meer de activiteitenagen-
da en de meest recente nieuwsberichten.  

Geïnteresseerde bezoekers, vinden op de 
nieuwe site een heleboel informatie over de 
werking van VLOS, van administratieve 
ondersteuning tot informatie over de VLOS-
bazar of de VLOSkruidenier.

De nieuwe website biedt overzichtelijke in-
formatie voor verschillende doelgroepen, zo-
als vrijwilligers, steungevers, leerkrachten of 
jeugdbewegingen. 

VLOS is ook actief op Facebook en Twitter. 
Neem gerust een kijkje op www.vlos.be!

Nieuwe website VLOS

De achtergrond en het statuut van de be-
woners loopt sterk uiteen: Vlamingen, 
mensen met een uitkering, werkenden, 
Afghanen, een Nepalees... Het herenhuis – 
in art nouveaustijl - wordt bewoond door 
mensen die een nieuw leven willen op-
bouwen nadat ze geregulariseerd werden. 
Voor Daniel, Asghar, Herminio en Martin 
biedt de solidaire woning een tussenoplos-
sing naar een eigen zelfstandig leven – een 
droom die ze op een dag in vervulling wil-
len zien gaan. 

Wie het naar zijn zin heeft in de solidaire 
woning en participeert in de kosten, kan 
een tijd blijven in de solidaire woning. Het 
is een ideale remedie tegen eenzaamheid, 
en er is geen tijdslimiet.  Nu de bewoners 
over een eigen stek beschikken, kunnen ze  
meer tijd investeren in andere zaken, zoals 
opleiding en het zoeken naar werk.
 
Het woningaanbod in Sint-Niklaas is laag, 
de huurprijzen zijn hoog – zeker voor 
mensen die moeten rondkomen met een 

leefloon of het bestaansminimum. Niet 
enkel de vluchtelingen en asielzoekers van 
VLOS kampen met huisvestingsproble-
men. De Huurdersbond, Samenlevings-
opbouw en enkele andere organisaties uit 
het welzijnswerk trokken aan de alarmbel. 
De organisaties experimenteren sindsdien 
met ‘Solidair Wonen’, een gloednieuw con-
cept. Toch moet het initiatief – nog altijd 
– heel wat admi-nistratieve hindernissen 
overwinnen. De wet klasseert de woning 
namelijk als een meergezinswoning, met 
bijzonder strenge voorschriften inzake 
brandveiligheid, nooduitgangen en mini-
male oppervlakte per leefruimte. Daarmee 
hollen de wetten inzake ruimtelijke orde-
ning achter de feiten – en vooral – achter de 
noden aan. Anno 2011 bestaan er namelijk 
heel wat verschillende, innovatieve vor-
men van samenwonen of samenleven, denk  
bijvoorbeeld aan zorgwoningen, beschut 
wonen, kangoeroewoningen,...
 
CAW Waasland huurt het huis, VLOS 
zorgt voor de aanpassing van het gebouw, 
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gepast meubilair en inrichting. Verder 
staat VLOS ook in voor herstellingen 
en de nodige klussen in het gebouw. Het 
project wordt mee gefinancierd door de 
Koning Boudewijnstichting en de Natio-
nale Loterij.
 
De formule is niet nieuw, maar ze vraagt 
wel wat energie en flexibiliteit. Er is ook 
vertrouwen nodig tussen de initiatief-
nemende organisaties. Bovendien zijn 

Tientallen (geregulariseerde) 
vluchtelingen zijn intensief op zoek 
naar huisvesting. Een immens moei-
lijke opdracht. Heel wat mensen 
zoeken wanhopig naar een studio, 
appartement of een huis. Vrijwilligers 
van VLOS ondersteunen hen in de 
zoektocht.

Een tiental jonge Afghaanse vluchte-
lingen worden opgevangen door 
VLOS. Ze hopen op een arbeids- en 
verblijfskaart. Bij het vluchtelingen-
commissariaat vroegen ze een speciale  
‘beschermingsstatus’, aangezien de VN 
hun thuisregio onlangs beoordeelde als 
onveilig. Als ze een positief antwoord 
krijgen, helpt VLOS hen op weg naar een 
zelfstandig leven. Ondertussen kunnen 
de jonge Afghanen bij VLOS rekenen op 
begeleiding bij cursussen Nederlands, 
technische vakken en vrijwilligerswerk. 
Een eigen plek om te wonen is de laat-
ste, maar moeilijkste hindernis. 

Ook jij kan helpen! Je kan tijdelijk on-
derdak bieden aan een vluchteling of 
VLOS financieel ondersteunen. Meer 
informatie vind je in het editoriaal of 
binnenin deze Vloskrant.



Maandag 20 juni
World Refugee Day 

Op 20 juni vragen de internationale  
vluchtelingenorganisaties aandacht voor de  
moeilijke situatie van vluchtelingen. Het centrale 
thema dit jaar is “Need for Protection”. VLOS 
zal vanaf 7u aan het station van Sint-Niklaas de 
treinreizigers een folder en een kleine verrassing 
overhandigen, om op die manier begrip te vragen 
voor vluchtelingen. Meer info via www.vluchte-
lingenwerk.be of  info@vlos.be. 

3

VLOS
VLOS vzw (Vluchtelingen Ondersteuning Sint-
Niklaas) is een ongebonden vereniging die zich        
belangeloos inzet voor vluchtelingen, ongeacht 
hun ras, taal, religie, politieke overtuiging of land 
van herkomst. VLOS verleent vooral materiële en                
administratieve ondersteuning aan vluchtelingen 
die al langere tijd hier verblijven, ongeacht ze al 
dan niet over een verblijfsstatuut beschikken.
 
ContaCt: VLoS Vzw, KaSteeLStraat 4, 9100 
Sint-niKLaaS, teL 03 766 29 13, gSm 0477 40 
62 19 fax 03 777 97 76, info@VLoS.be, www.
VLoS.be 

Vrijdag 1juli
VLOS-zomerfeest

Zondag 10 juli
VLOS-zomeruitstap naar zee

VLOS trekt op zondag 10 juli met z’n vluchtelin-
gen en vrijwilli-gers op zomeruitstap. ‘s Morgens 
is er een begeleide stadswandeling in het cen-
trum van Ieper. Aansluitend is er een picknick en 
trekken we richting Belgische kust. In De Panne 
bezoeken we het strand en zoeken we duinen op 
voor een wandeling.  Schrijf je in via info@vlos.be 
of via 03 766 29 13. Afspraak om 8u op de par-
king van de VLOSbazar.

a g e n d a

Zaterdag 3 & zondag 4 september
VLOS op Villa Pace

VLOS geeft tijdens het eerste weekend van sep-
tember opnieuw present op de gezellige wereld-
markt van Villa Pace. Breng  gerust een bezoekje 
aan onze uitgebreide eet- en infostands. Dit jaar 
staat de vrijwilliger centraal op Villa Pace. Een 
unieke kans om de vele vrijwilligers van VLOS 
in de bloemetjes te zetten. Huisfotograaf Paul De 
Malsche presenteert op Villa Pace een prachtige - 
en bijzonder kleurrijke - reeks foto’s van mensen 
die zich belangeloos inzetten voor VLOS. Naar 
aanleiding van het centrale thema wijst VLOS er 
tenslotte op dat vluchtelingen volgens de letter 
van de wet geen vrijwilligerswerk mogen verrich-
ten... Meer info via www.villapace.be.

Vloskrant
RedAcTie: Kasteelstraat 4, 9100 St-
Niklaas, 03 766 29 13, jozef.hertsens@
vlos.be 
MedeweRKeRS: Jozef Hertsens, Linda 
drieghe, Piet willems, Tilly de Maes-
schalck 
FOTO’S: Paul de Malsche    
eiNdRedAcTie & LAyOuT: Filip Polfliet 
(postpigeon@gmail.com) 

Vloskrant ontvangen? De Vloskrant ver-          
schijnt vier keer per jaar. Heeft u vrienden 
die graag  de krant ontvangen? Sein hun 
gegevens door aan jozef.hertsens@vlos.
be, of telefonisch via 03 766 29 13. Bent u 
verhuisd? Wenst u uw abonnement stop te 
zetten? Ontvangt u voortaan graag ook de 
pdf-versie van de Vloskrant? Laat het ons 
weten!

Alle medewerkers en vrijwilligers van VLOS zijn 
welkom op het jaarlijkse zomerfeest, waar we met 
z’n allen klinken op het nieuwe zomerseizoen. 
rond 19u starten we met een hapje en een drankje 
in het VLOS-centrum (Kasteelstraat 4). In de 
tuin is er exotische muziek. Inschrijven kost 5 
euro (voor wie kan betalen) via info@vlos.be of 
via 03 766 29 13.

regelmatige contacten en goede praktische 
afspraken nodig om het project te doen 
draaien.
 
Een goede woonbegeleiding is nodig bij deze 
unieke vorm van samenleven. De bewo- 
ners kunnen met problemen altijd terecht bij 
Berlinde van CAW, die alles in het werk stelt 
om het ‘dagelijkse samenleven’ met mensen 
met sterk uiteenlopende achtergronden in 
het huis zo goed mogelijk te laten verlopen.

Zondag 9 oktober
VLOSbrunch

Stip 9 oktober alvast aan in je agenda! Binnenkort 
meer informatie via www.vlos.be.

Zoekertje...

VLOS is dringend op zoek naar: 

•	 pingpongtafel voor de tuin van 
VLOS  

•	 oude en (te herstellen) fietsen 
om de verplaatsingen van onze 
vluchtelingen makkelijker te 
maken

•	 kleine kleerkasten

Steun VLoS:: een financiële gift is meer 
dan welkom! Voor giften vanaf 40 euro ont-
vang je een fiscaal attest. Storten kan op het  
rekeningnummer 000-0000041-41 van Ca-
ritas International (Liefdadigheidstraat 43, 
1210 Brussel) met vermelding ‘P163 VLOS’ 
of stort rechtstreeks op het rekeningnum-
mer van VLOS: 755-1533254-28 (zonder 
fiscaal attest).

Voel jij er iets voor om tijdelijk een  vluchteling bij 
je thuis te verwelkomen? Neem contact op met 
VLOS, via jozef.hertsens@vlos.be, of via 03 766 
29 13 (gsm: 0477 40 62 19).



Stickers k leven ten voordele van VLOS     

Zo’n 15 leerlingen van Berkenboom Hu-
maniora brachten afgelopen voorjaar een 
bezoek aan VLOS. Het bezoek paste in 
het kader van een solidariteitsactie op 
school, met als thema ‘Probleemsitua-
ties in derdewereldlanden’. De moeilijke 
levensomstandigheden van mensen in 
het zuiden heeft elders een impact, want 
vluchtelingen komen ook in Sint-Niklaas 
terecht -  bij VLOS bijvoorbeeld. 

‘s Morgens krijgt de groep jongeren tekst 
en uitleg over de veelzijdige werking van 
VLOS. De leerlingen nemen ook een kijkje 
in de Vlosbazar en de Vloskruidenier, waar 
vluchtelingen onder meer terecht kunnen 
voor voeding, kledij en huishoudspullen. 
Het wordt een leerrijke voormiddag. 

Vervolgens leert de enthousiaste groep 
een oosterse maaltijd bereiden onder be-
geleiding van Mishgan, een jonge Afghaanse 
vrouw. De voorbereidingen en de maaltijd 
worden fel gesmaakt. Ondertussen vertelt 
ze over haar thuisland en haar vlucht naar 
België. Elona, één van de leerlingen, is na 
afloop onder de indruk van het verhaal: “De 
getuigenis van Mishgan heeft ons diep ge-
raakt. zij en haar man Noorulah zijn onge-
looflijk gastvrije en lieve mensen. Mishgan 
is een sterke vrouw. ze is pas twee geleden 

bevallen van een kindje, en verzorgt ze dit 
geweldige eetfestijn voor ons. De maaltijd 
was echt heel gezellig, en het kindje is echt 
een wolk van een baby… Ik ben echt onder 
de indruk van de toewijding en inzet van de 
vele vrijwilligers van VLOS om vluchtelin-
gen te helpen. De mensen verrichten hier 
fantastisch werk.” 

wil je met je klas een bezoekje brengen 
aan VLOS? Zoek je inspiratie voor een 
zinvol project om een solidariteitsactie op 
te starten op school?  Neem contact op met 
VLOS, via 03 766 29 13 of via info@vlos.
be. 

Warm onthaal voor leerlingen van Berkenboom

Voor het tweede jaar op rij nemen de 
vluchtelingen-vrijwilligers van VLOS  
20 000 plastic zakjes met oordoppen onder 
handen. Op elk setje oordopjes kleven ze 
een sticker van KaHo Sint-Lieven, een ho-
geschool uit Sint-Niklaas. Een arbeidsin-
tensieve klus, maar dankzij efficiënt team-
werk werd de opdracht snel afgerond. De 
oordopjes worden deze zomer uitgedeeld 
op enkele festivals, om de decibels te lijf 
te gaan. Dankzij de vergoeding van KaHo 
Sint-Lieven kan VLOS in juli een fijne zo-
meruitstap organiseren.

Voor Wahid, Gjevrije, Samuel, Habib en 
Najeb is de opdracht tevens een geschikte 
manier om een centje bij te verdienen via 
een vrijwilligersvergoeding. Vaak hebben 
de vluchtelingen weinig omhanden. In te-
genstelling tot de festivals, blijft het in de 
asielprocedure van vele vluchtelingen oor-
verdovend stil. Ook een werkvergunning zit 
er doorgaans niet in. 

Vrijwilliger worden bij VLOS? Neem con-
tact op via jozef.hertsens@vlos.be of via 
03 766 29 13.

‘Oost west, thuis best’

de gebeurtenissen van de laatste maanden in 
Noord Afrika en het Midden-Oosten hebben ons 
nog eens de ogen geopend voor de levensomstan-
digheden van de lokale bevolking: afwezigheid 
van inspraak, onderdrukking, uitschakeling van 
tegenstanders van het regime. Kortom: een dic-
tatuur. Voeg daarbij corruptie, onrechtvaardige 
verdeling van rijkdom en massale werkloosheid 
– vooral bij de jongeren, die het overgrote deel 
van de bevolking uitmaken en amper toekomst-
vooruitzichten hebben. Logisch dat de bom barst. 

Merkwaardig ondersteunt het Westen nu voluit 
de democratische bewegingen. Toch steunde het 
jarenlang autoritaire en ondemocratische leiders 
die systematisch de mensenrechten schendden. 
In Iran hielden de VS en haar bondgenoten lange 
tijd de hand boven het hoofd van de Sjah, die op 
dictatoriale wijze zijn land wilde ’verwesteren’. Olie 
was blijkbaar belangrijker dan democratie. Toen 
het Iraanse volk de Sjah wandelen stuurde (1979), 
keerde het zich resoluut tegen het Westen. Vervol-
gens kwam er een theocratische regime, eveneens 
met dictatoriale signatuur. 

Welk soort democratie willen we dan wel? De 
volkeren van Tunesië, Egypte, Jemen, Bahrein, Ly-
bië, Syrië e.a. moeten zelf bepalen hoe hun toekomst 
eruit zal zien. Het wekt weinig verbazing dat de 
opstanden een vluchtelingenstroom rich-ting Eu-
ropa op gang brachten. Enkele nerveuze Europese 
beleidsmakers lieten al duidelijk verstaan dat ze niet 
bereid zijn om schepen vol Libische vluchtelingen 
op te vangen. Uiteraard kunnen en moeten we al 
die vluchtende mensen niet opvangen – dat vragen 
ze ook niet. Maar het zou een bijzonder verkeerde 
reflex zijn om de recente gebeurtenissen aan te  
grijpen om de asiel- en migratiepolitiek te verstren-
gen. Europa is moreel verplicht om de vluchtelin-
gen te helpen, aangezien het eigenbelang jarenlang 
de ogen heeft gesloten voor de wanpraktijken van 
corrupte regimes in Noord-Afrika en het Midden-
Oosten.

Ondertussen is Libië het toneel van een humanitair 
drama. Het Khadafi-regime bombardeert de eigen 
burgerbevolking. Ook de talrijke vluchtelingen uit 
sub-Sahara Afrika betalen het gelag. ze komen nu 
tussen hamer en aambeeld terecht: de vluchtelin-
gen worden hard aangepakt door Khadafi, terwijl 
de tegenstanders van Khadafi hen zien als huurlin-
gen van het regime. 

Eén vonk – de zelfverbranding van een groente- en 
fruitverkoper in Tunesië – zette het hele Midden-
Oosten in brand. Het zal hopelijk alle dictatoriale 
regimes ter wereld ongerust maken. Hopelijk trek-
ken de Europese beleidsmakers lessen uit de recen-
te gebeurtenissen om hun houding tegenover an-
dere regimes in de regio vorm te geven. Een politiek 
van rechtvaardigheid gericht op het verbeteren van 
de levensstandaard van hen die het slecht hebben, 
en niet op de consolidatie van de eigen welvaart is 
de opdracht voor het Westen - waar ook wij toe be-
horen. Ondertussen zet VLOS zich verder in voor 
de vluchtelingen die hier gestrand zijn...
 
PIET WILLEMS (vrijwilliger VLOS)


