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WOORDJE VAN JOZEF 

'Wij doen het!'... met het vaste geloof: het komt goed 

 

Zijn het de maartse donkere wolken die de solidariteit met vluchtelingen 

verbergen? Volgen wij de onheilsprofeten? Sluiten wij ons hart en onze EU-

grenzen voor hen? 

 

Neen, VLOS geeft met zijn ruim zeventig vrijwilligers het beste van zichzelf om 

de vluchtelingen te verwelkomen. Niet humanitair van 'och God toch', maar 

solidair met allen die uit de boot vallen. Bij VLOS zijn vluchtelingen met en 

zonder papieren en hun helpers gelijkwaardig. 
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In Europa en bij ons in Vlaanderen is een ernstiger crisis dan de zogenaamde 

vluchtelingencrisis. Eén die knaagt aan onze morele identiteit. Daarbij wordt 

de vluchteling ontmenselijkt.  De vluchtelingencrisis is een gevolg van een 

gebrek aan solidariteit. Willen wij delen en warm samenleven met de minsten? 

VLOS wil voorgaan door elke dag opnieuw de noden van vluchtelingen aan te 

pakken én aan te klagen waar het beleid faalt. 

 

Voorop de huisvesting van dakloze vluchtelingen. Daarvoor is Cindy in dienst. 

Zij coördineert de zoektocht naar een dak op een krappe huurmarkt. Tijdelijke 

opvang is nodig. Help ons helpen en stort maandelijks in ons woonfonds.  

 

Wij gaan met een volle bus 'Hart-boven-Hard-mensen' naar De Grote Parade, 

zondag 20 maart. 

 

Onlangs waren er twee benefietconcerten. Dat van SAWMD, waarvoor zij de 

Cultuur-prestatie-prijs 2015 kregen, en Armoede in eigen buurt van de 

parochie Sint-Jozef Tereken, waarmee de vluchtelingen van VLOS en mensen 

in armoede van Welzijnsschakels en Sint-Vincentius gelijk ondersteund 

werden. 

Vrijdagavond 25 maart staat dan weer onze jaarlijkse VLOS-Quiz op de 

agenda. Bijna volzet met 39 groepen. 

 

Ik wil afsluiten met het verdriet en de eenzaamheid van Ali, onze magazijnier 

uit Afghanistan. Dertig jaar oorlog en weer een ontradingscampagne voor 

Afghanen aan de Dienst Vreemdelingenzaken.  Bij elke moeilijkheid zegt hij: 

„Het komt goed”. Prachtige jongeman die zich volledig geeft voor alle 

vluchtelingen zonder onderscheid. Als leestip geef ik tenslotte nog het 

essay Liefde in tijden van angst van Bleri Lleshi mee. 

Jozef Hertsens  

 

MAAK KENNIS MET CINDY 

Onze brugfiguur voor dakloze vluchtelingen 

 

Sinds 1 februari 2016 is Cindy Vercruyssen onze brugfiguur met het CAW. Zij 

is in dienst om dakloze vluchtelingen te begeleiden naar huisvesting. 
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Erkende vluchtelingen moeten na twee maanden het opvangcentrum verlaten 

en worden dakloos als zij binnen die termijn geen woning of opvang vinden. 

VLOS geeft hen dan voeding, kleding en zoekt naar tijdelijke naar opvang tot 

zij een definitieve woonst hebben. Als het OCMW hen kan registeren als 

tijdelijk samenwonend krijgen zij al een voorlopige steun. Maar dit is niet 

evident. 

 

Daarom doen wij een dringende oproep voor Vluchtelingen-opvang aan huis 

tot wij een huurovereenkomst vinden. Als u een appartement of huis wil 

verhuren aan vluchteling, bel VLOS en vraag naar Cindy. Als huisvesting voor 

u niet haalbaar is, mogen wij dan beroep doen op uw solidariteit om een 

storting te doen in ons woonfonds? 

 

Cindy is van maandag tot en met donderdag bereikbaar in het VLOS-centrum. 

Je kan haar bellen op 03 766 29 13 of 0471 03 67 05 en mailen op 

cindy@vlos.be.  

 

KLIK HIER VOOR MEER INFO OVER ONS WOONFONDS  
 

 

 

HART BOVEN HARD 

VLOS gaat naar De Grote Parade 

 

VLOS gaat met een volle bus naar Brussel op zondag 20 maart. Wij lopen in 

de kop van de stoet onder Vluchtelingenwerk Vlaanderen samen met 

verenigingen en burgers die mensen op de vlucht een warm hart toedragen. 

Wij lopen onder onze maxi-paraplu 'Een hart voor vluchtelingen' en trekken 

een bootje mee met tekst op zeil: 'Vluchtelingen vallen altijd uit de boot'. In de 

boot staat een stoel met 'Bij VLOS zit je goed'.  

We verzamelen om 12.30 uur aan VLOSbazar (Aerschotstraat 37-39, Sint-

Niklaas). Inschrijven doe je per mail bij Jozef. 
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UP TOGETHER 

Informatievergadering van JRS en VLOS 

 

Jesuit Refugee Service Belgium (JRS) nodigt u uit op een 

informatievergadering op woensdag 30 maart om  20 uur in het VLOScentrum 

(Kasteelstraat) over de opstart van een lokaal gastvrijheidsnetwerk Up 

Together.  Met dit project krijgen dakloze niet repatrieerbare vluchtelingen 

onthaal en gerichte begeleiding. 

  

Het zal voor u een gelegenheid zijn om bijkomende concrete informatie te 

krijgen over dit project en dus na te gaan hoe u effectief kan deelnemen. 

 

Up Together zoekt opvang en geeft omkadering aan vluchtelingen die 

vrijgelaten worden uit repatrieringscentra met een bevel het land te verlaten. 

Zij komen dus op straat terecht zonder enig statuut noch rechten. Ze kunnen 

ook niet terug naar hun land van herkomst. Feitelijk worden ze dakloos en 

hebben geen recht op enige OCMW-steun. 

 

Meer info op www.jrsbelgium.org.  

 

VLOS QUIZ 

Steun ons en beleef een leuke avond 

 

Op vrijdag 25 maart ben je welkom in de Broederschool (Nieuwstraat 91, Sint-

Niklaas) voor onze vijfde VLOS-quiz. Elke deelnemer valt in de prijzen, je 

http://www.jrsbelgium.org/


 

beleeft een leuke avond en steunt er onze werking mee. 

 

We beginnen om 20 uur stipt met de quiz. Aanmelden kan tussen 19 en 19.45 

uur. Er kunnen veertig ploegen inschrijven. Het aantal deelnemers per ploeg 

varieert van twee tot zes. Je betaalt 5 euro per persoon (ter 

plaatse). Inschrijven kan tot 24 maart 2016 bij Linda Drieghe (0488 81 49 44). 

Geef de naam van je ploegje en het aantal deelnemers door. 

 

Parkeren kan op de speelplaats van de Broederschool. We danken hen ook 

voor het gratis gebruik van hun locatie. 

 

                                      

 

CULTURELE PRESTATIE 

SAMWD wint prijs voor solidair concert ten voordele van VLOS 

 

Ook in stedelijke academie voor muziek, woord en dans voelen leerlingen, 

leerkrachten en directie zich aangegrepen door de humanitaire crisis die 

Europa overkomt. Aangezien Sint-Niklaas opvang biedt aan een groot aantal 

vluchtelingen, besloten zij om hun steentje bij te dragen. Het werd een mooi 

bedrag waarvoor een warme dankuwel in naam van de vluchtelingen die 

VLOS ondersteunt.  
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ARMOEDE IN EIGEN BUURT 

Sint-Jozefparochie Tereken muzikaal solidair 

 

Ook het benefietconcert Armoede in eigen buurt van zondag 21 februari in de 

Terekenkerk gaf aan Welzijnsschakels, Sint-Vincentius en VLOS niet alleen 

een gebaar van onderlinge solidariteit maar ook een derde van de inkomsten. 

Bedankt, parochie Tereken en iedereen die meewerkte! 

 

         

 

 



 

 

 

 

 

FINANCIËLE STEUN AAN VLOS 

 

De werking van VLOS is voor een groot deel afhankelijk van financiële giften. Met 

uw financiële bijdrage slagen we erin om honderden vluchtelingen en asielzoekers 

te ondersteunen met administratieve begeleiding, onderwijs, voeding, kledij, 

huishoudspullen... Toch moeten we nog altijd mensen in de kou laten staan, 

omdat de nodige financiële middelen ontbreken. Uw financiële gift is daarom meer 

dan welkom!  

 

Voor giften vanaf 40 euro per jaar ontvang je een fiscaal attest dat je kan 

inbrengen bij je belastingaangifte.  

Storten kan op het rekeningnummer BE88 000-0000041-41 van Caritas 

International (Liefdadigheidsstraat 43, 1210 Brussel) met vermelding 'P163 

VLOS'. Caritas stort uw bijdrage vervolgens door aan VLOS. Je kan ook 

rechtstreeks storten op het rekeningnummer van VLOS: BE37 7551 5332 5428. 

 

Opgelet: enkel wie stort via het bovenstaande rekeningnummer van Caritas, krijgt 

een fiscaal attest toegestuurd.  
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