
We hebben met vier kunnen eten van de beperkte 
ingrediënten die we in huis hadden. En hadden toch
heel wat voedingsstoffen binnen. 

Kant-en-klaar maaltijden, maar niet kunnen 
opwarmen. Voedsel krijgen bij de voedselbedeling, 
maar het niet kunnen klaarmaken. 

Het was een uitdaging om dit recept uit te denken. 
De stad is zich bewust van de
moeilijkheden die mensen zonder keuken 
ondervinden initiatieven zijn op til om ook deze 
mensen aan een warme maaltijd te helpen. Vanaf 
er daar meer informatie over is, kan je dat 
zeker lezen op onze website!

Na lang nadenken en kijken 
naar mijn voedsel-pakket, 
kwam ik tot een recept waarbij 
ik enkel het volgende nodig had: 
een mes en een vork.
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VOOR MEER ARTIKELS, K AN JE
ZOALS ALTIJD TERECHT OP DE WEBSITE

Koken, dat doe je normaal in 
een keuken. We zijn dat zo 
gewoon maar veel mensen
hebben dat niet eens. Wat dan?

Op 30 oktober werd er een point-in-time telling gehouden van de Gentse dak- en thuisloze mensen. Hierin werden alle mensen in kaart gebracht die tijdens de nacht van 29 op 30 oktober op het Gentse grondgebied overnachten in onzekere woonsituaties. Het zijn de mensen in barakken, in kraakpanden, in tentjes en in open lucht. Het zijn de mensen in psychiatrie en zij die eigenlijk in psychiatrie zouden moeten opgevangen worden. Mensen die al jaren dakloos zijn, jongeren die op hun eigen benen komen te staan en struikelen. Kinderen die samen met hun ouders op straat leven, waarvan de tekeningen ophangen aan de keukenmuur van de nachtopvang. Het zijn mensen die veel te veel betalen voor een kamer zonder huurcontract, zij die in hun huurhuizen amper overleven met schrik voor de komende uithuiszetting.

Met de Taskforce Wonen en Opvang, projecten als ROOF en HOUSING FIRST en acties als GEEN KIND OP STRAAT, heef zowel het  

Gentse stadsbestuur als het middenveld (soms samen) het signaal gegeven iets te willen doen aan dak- en thuisloosheid in haar stad. De telling is een stap in de juiste richting. Het verzamelen van gegevens zorgt ervoor dat een gefundeerd beleid (verder) uitgewerkt kan worden.
In deze extra editie van de straatkrant krijgenwe een -beperkte- inkijk in het Gentse aan-bod voor mensen in moeilijke situaties. We interviewen Koen, Ella en Sophie, de onder-zoekers die Gent hielpen tellen. We hebben een gesprek met Dizzy, gebruiker van de nachtopvang en lezen de woorden van Natacha, onze straatwijze madam. Stefaan probeert te koken zonder keuken, de reali-teit voor vele mensen in de Gentse straten.

Lees je mee? Het straatwijsredactieteam

Geschreven door en voor 
straatwijze mensen.Mensen die op straat hebben 
geleefd of daar nog

steeds overleven.
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 1  BOK A AL WITTE BONEN
 EEN HALVE KLEINE RODE KOOL
 EEN BLIK SARDIENTJES
 EEN APPEL
 EEN KLEIN POTJE MAYONAISE
 ENKELE SNEDEN BROOD

Doe de boontjes en de helft  van hun 
vocht in een plastiek zak .
Meng in de bokaal, met het overgebleven 
vocht, de mayonaise en sardientjes
Pureer de boontjes met de vork .
Voeg bij  de boontjes de gesneden kool 
en appel.
Leg de sneden brood op een bord.
Snij  een hoekje van de plastic zak en 
spuit de spread op de boterham.
Garneer met de sardienspread.



 Straatwijs: De resultaten zijn verwerkt. 
Zeg eens, hoe ziet de dakloze mens in Gent eruit?
 Ella:  ( l a c h t )  Zoals te ver wachten:  die bestaat 
niet . De vragenl i jst  was serieus uitgebreid, maar 
de profielen zi jn even divers als de rest van de 
samenleving.

 Straatwijs: Wat waren de meest 
opvallende resultaten?
 Koen:  Wat mij  opviel ,  was het enorm 
aantal  mensen dat langer in opname bl i jft 
in de psychiatrie omdat er gewoon geen 
woonoplossing is. (bi jna 70% van de getelde 
personen in een instel l ing verbl i jven er langer 
wegens het gebrek aan een woonoplossing, 
nvdr. )  Een sector die zo’n wachtl i jsten heeft , die 
dan nog eens extra belast wordt door het tekort 
aan woningen. Absurd gewoon.
 Ella:  In l i jn daar van:  het grote aantal  mensen 
met een profiel  voor Housing First (17,2% van de 
getelde mensen, nvdr. ) .  Goed dat ROOF er is en 
dat er ingezet wordt op zo’n projecten in Gent, 
want er is duidel i jk  nood aan. 
 Sophie: Het is wat t ypisch, maar bi j  mi j  kwam 
het aantal  kinderen wel binnen. (401 kinderen (-18 
jaar)  ,  nvdr. )
 Ella:  Ja, dat heeft me ook wel gepakt .  Ook 
omdat het echt groot is . Direct betrokken 
kinderen he, dus zelf ook in dak- of thuisloosheid. 
En ook dakloosheid bi j  jong-volwassenen. (17% 
van al le getelde personen,nvdr. ) .  Ook al  is het 
maar een foto, het ci jfer l igt hoog.

 Straatwijs: Verschil lende diensten heb-
ben nu meegeteld, vragenli jsten zijn inge-
vuld, er zijn focusgroepen georganiseerd,… 
wat nu?
 Koen:  Wij  als onderzoekers hebben nu 
ons werk gedaan. Maar natuurl i jk  doen wij  niet 
zomaar onderzoek. We wil len een beter beeld 
kri jgen van de problematiek, om zo ook een 
draagvlak te creëren, om effectief oog te hebben 
er voor. Ook de verbinding tussen diensten is - 
ze ke r i n  d i t  t h e m a  -  heel belangri jk . Sommige  

 
organisaties waar van we vroegen 
om te tel len, hadden op het eerste “zicht ” het 
gevoel dat zi j  niet echt in aanraking kwamen 
met dak- of thuisloze mensen. Door hun mensen 
te bevragen, kwamen zi j  tot vol ledig andere 
inzichten. En het zorgt ook dat je andere diensten 
begint te “zien”, een gemeenschappeli jk  doel 
(terug) voor ogen kri jgt . Beleidsbeïnvloeding 
was zeker niet onze insteek, maar wel informatie 
verschaffen aan de beleidsmakers. Op die 
manier kunnen zi j  nu nog beter aan de slag om 
gericht beleid te voeren.
 Sophie:  Het zou ook wel interessant zi jn om 
deze tel l ing op een later t i jdstip te herhalen. Ik zelf 
werk nu aan een onderzoek rond de trajecten 
van dak- en thuisloosheid bi j  migranten in Gent. Ik 
ga op zoek naar hoe zi j  hun thuisloosheid er varen 
en hoe ze zich verhouden tot verschi l lende 
diensten en vri jwi l l igerswerkingen in de stad. 
Sommige van deze dak- en thuisloze mensen 
hebben het bi jzonder moeil i jk  omdat de toegang 
tot sociale grondrechten afhankel i jk  is van hun 
verbl i jfstatuut . Het recht op wonen is echter een 
mensenrecht dat gereal iseerd moet worden voor 
al le mensen.
 Koen: Dat is ook wat we met onderzoek, 
onder andere, beogen:  het in beeld bl i jven 
brengen van gekende groepen, zoals 
verschi l lende instel l ingsverlaters (  psychiatrie, 
gevangenis,… )  .  Maar evengoed het in kaart 
brengen van nieuwe groepen:  mensen zonder 
papieren, gezinnen met kinderen. Eerst in kaart 
brengen en dan is het aan het beleid om ze op de 
kaart te zetten.

 Straatwijs: Net zoals wij  proberen met de 
krant! Bedankt voor de fi jne babbel en het 
interessante onderzoek.
 Koen, Ella, Sophie:  Jul l ie bedankt!

 Vo o r h et  vo l l e d i g e o n d e rzo e ks ra p p o r t  ka n   
 j e te re c h t  o p  w w w.kuleuven.be/lucas/nl/ 
 Publicaties/rappor ten.html

 Straatwijs: Laat ons beginnen bij  het 
begin. Hoe hebben jull ie dit onderzoek 
aangepakt?
 Koen: We zi jn de voorbereidingen gestart in 
februari  2020. Dit  moest dan nog goedgekeurd 
worden door het stadsbestuur, wat gebeurde 
eind apri l .  Het onderzoek gebeurt in opdracht 
van de Koning Boudewijnstichting. Gent was 
als stad zeker kandidaat, aangezien zi j  ook 
het ROOFproject lopende heeft . Dit  project 
heeft -onder andere- als doelstel l ing data 
te verzamelen over dak- en thuisloosheid. 
Ook heeft Gent heel  wat organisaties die 
zich inzetten voor de doelgroep en ook de 
stadsdiensten en OCMW’s zi jn zeer betrokken. 
We hadden natuurl i jk  ook wel de uitdaging van 
Corona, wat heel  wat druk legde op organisaties 
die sowieso al  voor een groot deel  draaien 
op vri jwi l l igers. We wouden er ook de minder 
vanzelfsprekende diensten bi j  betrekken, zoals 
ziekenhuizen en pol it ie. Dit  is niet overal  gelukt , 
maar al  bi j  al  hebben we toch heel  wat mensen 
kunnen mobil iseren om mee te tel len en heel  wat 
data verzameld.
 Ella:  Het interessante waren zeker ook 
de infosessies. Daar gingen we met de 
verschi l lende organisaties rond tafel  zitten om 
te ki jken:  hoe kunnen we de meeste mensen 
bereiken, zi jn er aanpassingen nodig aan de 
vragenl i jst , hoe kunnen we de verborgen vormen 
in kaart brengen … Het was heel  participatief, al le 
diensten maakten samen dit  onderzoek.
 Sophie:  Het eigenl i jke onderzoek was dan 
de nacht van 29 oktober. Dat noemt een point-
in-t ime-tel l ing, waarmee je een soort foto maakt 
van de situatie op dat moment. Mensen werden 
bevraagd over hun slaapplaats en hun profiel . 
 Koen: Voor het onderzoek maakten we 
gebruik van de ETHOS Light t ypologie waar we 
een extra categorie aan toevoegden, die van 
dreigende uithuiszetting. 
We zien dakloze mensen niet enkel  als zi j  die 
letterl i jk  geen dak hebben. Het zi jn mensen die 
geen f ysiek dak , geen privéruimte hebben, maar 
ook mensen die geen juridisch recht hebben: 
geen contract of geen adres. We hebben ook 
heel  hard ingezet op “ verborgen vormen” van 
dakloosheid. Die zi jn er in al lerlei  maten en 
intensiteiten, zoals de sofaslapers.
Wat ook belangri jk is , is de nuance tussen 
dakloosheid en dakloos zi jn . Dakloosheid 
is een sociaal  probleem, gecreëerd door 
maatschappeli jke ontwikkel ingen. Dakloos zi jn 
is iets individueel en dat kan verder overeind 
bl i jven, zelfs al  heb je een dak boven jouw hoofd.

INTE  VIEW MET    OEN,    LLA EN    OPHIE
     DE ONDERZOEKERS VERANTWOORDELIJK
VOOR DE DAKLOZENTELLING IN GENT
Het onderzoek naar dak- en 
thuisloosheid werd gehouden 
in Gent, Luik en de volledige 
provincie Limburg. Voor 
Gent stonden prof. Dr. Koen 
Hermans en  Ella Vermeir
(beide LUCAS KU Leuven) en 
Sophie Samyn (UGent) aan 
het roer. Stefaan en Kaat 
gaan (virtueel) op pad voor 
een gesprek met hen. 

H et  vo l l e d i g e ra p p o r t  i s  o o k
te r u g  te v i n d e n  o p o n ze s i te,
w w w.straat wijsgent.be

1873 GETELDE DAK- EN THUISLOZE PERSONEN IN GENT
WA ARVAN 401 DAK- EN THUISLOZE KINDEREN (0 -18 JA AR)
EN 250 DAKLOZE JONG – VOLWASSENEN  (18-25 JA AR)

ENK   LE RESULTATEN

ETHOS LIGHT TYPOLOGIE European Typology of Homelesness and housing exclusion.
1 IN OPENBARE RUIMTE

Personen die leven in de publ ieke ruimte (o p st ra a t ) .
2 IN NOODOPVANG

Personen die verbl i jven in laagdrempelige en kortdurende opvang: de winter-  of nachtopvang.

4 IN INSTELLING
Hieronder val len twee situaties:  (a)  Instel l ingverlaters en ( b)  personen die langer verbl i jven in de instel l ing door gebrek aan een stabiele woonoplossing 

5 IN NIET-CONVENTIONELE RUIMTEPersonen die wonen in een woonwagen, hut , garage, kraakpand…   

7 DREIGENDE UITHUISZETTING (a a n g ev u l d e c a te g o r i e i . h . k .v. d i t  o n d e rzo e k)

IN OPVANG VOOR THUISLOZEN(verbl i jf  duurt max. één jaar) :  crisisopvang, residentiële opvang, begeleid wonen zonder eigen huurcontract en doorgangswoningen van het OCMW.
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Verschi l lende KR ASdiensten hebben materiële 
hulpverlening. Hier kom je terecht via een 
door ver wijsbrief. Ook is er weggeef winkel 

de Rode Lotus in de 
Meubelfabriek  (na afspraak)  

en de weggeefwinkel  in het 
buurtcentrum Rabot op 
vri jdag. Sinds 2018 heeft de 
Dienst Outreachend Werken 
een lockerproject .  Hier 

kunnen dak- en thuisloze 
mensen gratis over 

een locker beschikken 
voor een periode 
van 3 maanden. De 
lockers staan in het 
Baudelopark, aan de 
Okapiparking, (t i jdel i jk 
nog) in de Abeelstraat 
en als proefproject 

in verschi l lende 
ondergrondse parkings. 

Iedere mens heeft behoefte aan sociaal  contact, gesprekken, posit ieve sociale relaties, een 

luisterend oor. 
Het CAW baat in Gent twee inloopcentra uit :  Pannestraat en SOC Oude Houtlei .  In de huidige 
omstandigheden zi jn deze twee gesloten en wordt al les geconcentreerd in  het IC C (Citadelpark ) , 
waar men coronaproof tot rust kan komen. Hier is ook het brugteam  aanwezig, een dienst van het 
CAW die een brug probeert te slaan tussen de cl iënt en de hulpverlening.
Mensen kunnen ook steeds terecht bi j  het  OCMW welzijnsbureau  op de wi jk of het CAW ont haal 
(O u d e H o u t l e i  1 24) .
Voor (ex-)  druggebruikers is er het project Op Stap ( Ka r t u i ze r l a a n  70)  van de Dienst Outreachend 
Werken. Hier is er op maandag en vri jdag inloop van 14u-17u, eten op woensdag en “werkjes” doorheen 
de week.
Voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en alle anderen zijn er de twee aanloophuizen Poco 
Loco , De Ferre  (Francisco Ferrerlaan 106) en Den Henri  (Steenakker 250, 9000 Gent) . En Villa Voortman 
(Vogelenzangpark 10 – 17) ontvangt gekwetste mensen met dubbeldiagnose in een heel cultureel kader.
Over heel  Gent zi jn er armoedebelangen verenigingen ,  waar armen het woord nemen. Vzw Siv i , 
De Zuidpoor t en BMLIK (Beweging voor mensen en gezinnen met een laag inkomen) zorgen via 
buutrontbi jt ,  inspringtheater, activiteiten en ondersteuning dat mensen in armoede een stem kri jgen. 
De BMLIK heeft een aparte jongerentak, Jong Gent In Actie .
Enchanté  zorgt er voor dat mensen uitgestelde diensten kunnen gebruiken. Zo kunnen mensen zich 
even opwarmen, een uitgestelde koffie drinken of een uitgestelde maalt i jd nuttigen. Ze doen dit  bi j 
hartel i jke handelaren, zodat ook dak- en thuisloze mensen eens iets met iemand anders in contact 
komen dan lotgenoten. 
Voor jongeren is er het ontmoetingshuis de Fabriek van Habbekrats (Raffinaderijstraatje 4), de ontmoetings-
huizen van  vzw Jong ,  het Overkophuis  (Drabstraat 18)  , de mobiele jeugdwerkers van Averroes en 
Ergenekon en de jeugdstraathoekwerkers  en schoolspotters  van Dienst Outreachend Werken. 

Daklozenbibliot heek  ( Re r u m  N ova r u m p l e i n ) : 
dakloze mensen die een boek wi l len ontlenen 
maar geen bibkaart hebben, kunnen daar voor 
terecht in een aparte kast in de bibl iotheek van 
Nieuw-Gent.

Gantoise Plantrekkers :  voetbalploeg voor 
mensen in kwetsbare situaties, ondersteund 
door K A A Foundation, stad en OCMW Gent. 
Voor kinderen en jongeren is er Spor taround , 
‘naschoolse bewegingslessen’ voor kinderen die 
niet alti jd terecht kunnen in een gewone sportclub.

Uit Pas :  een pas om verschi l lende sociale, 
sportieve culturele activiteiten te doen. Voor 
mensen met verhoogde tegemoetkoming is deze 
slechts 1  euro en zorgt er voor dat je maar 1/5 
van het normale tarief betaalt .

Digitaal Talentpunt :  toegang tot computers, 
gratis internet en digitale vorming.

Leerpunt  :  gratis cursussen (kleine bi jdrage voor 
het lesmateriaal) .  Lessen in kleine groepjes én 
zéér eenvoudig uitgelegd, o.a. cursus theorie 
r i jbewijs, Frans/Engels,  OK AN-klassen, en NT2.

Wisper :  art ist ieke cursussen , ook mogeli jk  aan 
sociaal  tarief

Uitgestelde cultuurtickets via  Enchanté : 
f i lmzalen en concertzalen.

Heel wat KRASdiensten  (een netwerk van 18 sociale organisaties met sociale kruidenier,
kledi j ,  sociale dienst , . . )   voorzien voedselpunten. Ook de organisaties verbonden aan het 
Gent Sol idariteitsfonds zorgen voor materiële ondersteuning. In de inloopcentra en 
nachtopvang kunnen dak- en thuisloze mensen een kom soep of een maalt i jd kri jgen. 
Ook bi j  de vele voedselbedel ingen kunnen ze voedsel en drinken verkri jgen. Verder 
zi jn er init iatieven zoals  Let ’s Safe Food en Enchanté .  Let ’s Safe Food verdeelt 
voedseloverschotten op een heel  laagdrempelige manier. Dank zi j  Enchanté kunnen 
de mensen langsgaan bi j  hartel i jke handelaren voor een uitgestelde koffie of
(take-away) maalt i jd. Ook is er het project Foodsavers van het OCMW.

Het Huis van Hygiëne , de Fontein ,  bevindt zich op het Van Beverenplein. Het is een plek waar je 
kan douchen en jouw kleren wassen. Ook in het inloopcentrum van het CAW  kan je douchen en 
kleren wassen. En wat weinigen weten:  in het Van Eyck zwembad kan je nog echt een bad nemen! In 
de nachtopvang  is  er ook mogeli jkheid om te douchen en kri jg je benodigdheden zoals tandpasta, 
shampoo,… Ook veel  diensten die voedselbedel ing doen, geven sanitaire spul len. Toegang tot sanitair 
is een groot probleem, dat werd uit vergroot door de Corona crisis:  publieke toilet ten  en cafés 
waren/zi jn gesloten. 

 Vo o r d e l i n ke n  n a a r d e ve rs c h i l l e n d e   
 we r k i n g e n :  w w w.straat wijsgent.be

VOOR DE LINKEN NA AR
DE VERSCHILLENDE WERKINGEN

     BASISBE       EFTEN VAN (DAK-    N 
THUISLOZE) MEN   EN.
We schrijven dak- en thuisloze tussen haakjes, omdat die 
behoeften natuurlijk dezelfde zijn als andere mensen.
Alleen is het moeilijker voor dak- en thuisloze mensen om aan 
die behoefte te voldoen. Ze hebben geen frigo om  open te 
trekken als ze honger hebben, geen bed om in te liggen als ze 
moe zijn, geen douche om onder te staan bij het wakker worden. 
Overleven zonder dak of thuis is een voltijdse bezigheid. Waar 
wij ons op 30 minuten gewassen en ontbeten hebben, duurt dit 
veel langer als je al voorzieningen bij elkaar moet sprokkelen. 

HYGÏENE

ETEN EN DRINKEN

SOCIALE CONTACTEN EN ONDERSTEUNING

     KLEDIJ EN OPSLAG
VAN SPULLEN

VRIJE TIJD EN SCHOLING



hebben. Dat is Prinsenhof, Nieuwland (CAW) 
of in Huize Triest (Broeders van Liefde). Het 
roulatiesysteem waardoor je van locatie wisselt, 
is soms wel goed. In Nieuwland zijn de douches 
beter, in Huize Triest is de eetzaal gezelliger. 
Momenteel maak ik 2/3 van de nachten gebruik 
van de nachtopvang. Het is ook een beetje 
tellen: een cyclus loopt 14 dagen, dan moet je 
opnieuw toegeleid worden. Je mag 5 nachten 
om 11u bellen, nadien pas om 16u. Dus dat 
verkleint de kansen dat er nog een plek is. En 
als er dan geen plek meer is, kan je nog eens 
proberen om 22u15, in de winter om 21u15 want 
dan is het een uurtje vervroegd.
Je kiest de locatie niet zelf, maar ook niet met wie 
je op de kamer ligt. Dus dat zorgt soms wel voor 
moeilijkheden. Als je dakloos bent met een hond, 
moet die ofwel in de bench, ofwel zit je op een 
kamer alleen. Maar ook dat hang af van de locatie.

De mensen van het brugteam zijn de enige 
hulpverleners die naar de nachtopvang komen. 
Het is goed dat ze er zijn, maar het is ook wel goed 
dat we voor de rest even tot rust kunnen komen. 

Sinds 3 jaar worden de gebruikers van de 
nachtopvang bevraagd, dat vind ik heel 
goed. Via een tevredenheidsenquete polsen 
de uitbaters naar mogelijke aanpassingen. 
Er wordt gevraagd naar ervaring met het 
reservatiesysteem, contact met de toeleiders, 
de kwaliteit van de kamers,…

Het is goed dat we ook iets kunnen zeggen, het 
is ten slotte onze “leefomgeving”.
Ik zou wel graag wat televisie kunnen kijken in 
de CAW opvang (in Huize Triest is er een t.v.) . 
Internet is gratis aanwezig, maar niet iedere 
dakloze mens heeft een smartphone. Maar als 
je in armoede zit , ben je al zo afgesloten van 
de buitenwereld. En met het journaal te kunnen 
volgen, ben je weer een beetje mee met wat er 
zich in de wereld afspeelt. “

 B e d a n kt  D i z z y vo o r j o u w i n k i j k  i n
 d e n a c h to pva n g !

Ik werd doorverwezen naar OpStap . Hier zijn ze 
zo’n beetje mijn steunpilaren geworden (lacht). En 
het zijn ook mijn toeleiders voor de nachtopvang.
Bij de nachtopvang in Gent kan je terecht nadat je 
belt om te reserveren. Je krijgt een persoonlijk 
nummer, en een plekje in 1 van de 3 locaties. Die 
keuze is niet vrij , dat is gewoon waar ze plek 

Toen ik mijn woning verliet
werd ik overspoeld met verdriet
dit  was niet de eerste maal
dat mijn onbekende toekomst weer 
leek vergaan

Weer slapen op de trappen
bier zuipen & jointjes paffen
nee, nee,niet deze keer
deze keer doe ik hier niet aan mee

‘K ga mij  niet laten meeslepen 
door andere t huislozen 
die het al  hebben opgegeven

Nachtopvang is zeker van belang
allesbehalve plezant

Weer zoeken naar een nieuwe plek
weer soep drinken, naast één of andere rare bek
hopeli jk duur t deze nachtmerrie niet te lang
want ik verlang naar wat privacy
of zoiets als een veil ige t huis misschien

    DIZZY, GEBRUIKE    VAN DE
NACHT   PVANG, AAN HET W      RD.
“Ik kwam 3 jaren geleden 
aan in Gent, eigenli jk omdat 
ik verloren gelopen was. 
Ik kwam toe in het Sint-
Pietersstation, belandde in 
de Muide en ging uiteindeli jk 
naar het OCMW. Daar kreeg 
ik een kop koffie en een 
stuk taart. Ik praatte wat 
met de mensen daar en 
ze regelden een bed voor 
me voor diezelfde nacht. 
Vandaaruit hebben ze me 
enkele dagen later naar 
het MSOC (medisch sociaal 
ontmoetingscentrum) 
doorverwezen. Ik zat in 
de afkick en kreeg er 
vervangingsmedicatie. 

A AN DEZE EDITIE VAN STR A ATWIJS WERKTEN MEE:
STEFA AN, NATACHA, LIZETTE, DIZZY, KOEN, ELLA,
SOPHIE, DIRK, WESLEY EN K A AT

ILLUSTR ATIES:  STEFA AN
VORMGEVING:  EMMELINE GEIREGAT
DRUK:  TOPO COPY

COLOFON

OPROEP!
Straatwijs is een initiatief van straatwijze Gentenaars, vzw Enchanté en de Dienst Outreachend Werken. Deze krant wordt gerealiseerd met
de steun van de Stad Gent.

Met straatwijs zoeken we nog steeds naar straatwijze mensen die zich willen aansluiten bij ons redactieteam. Leef je zelf op straat of heb 
je op straat geleefd en wil je graag reporter, illustrator, fotograaf of manusje-van-alles worden bij onze krant? We zoeken ook journalisten (in 
opleiding) die /kunnen helpen met het nalezen en verbeteren van de artikels. Stuur een mailtje naar info@straatwijsgent.be , bel naar Kaat 
(0478/63.57.06) of vraag eens na bij jouw outreacher.

Reser veren kan via het gratis nummer 0800 62 
2 27 tussen 11  en 16.30 uur en vanaf 2 2.15 uur.
In de winterperiode worden 40 extra bedden ter 
beschikking gesteld in het Prinsenhof 54.
Naast de 105 bedden is er ook een gezinsopvang 
voorzien met een opvangcapaciteit  van 4 gezinnen. 
Bi j  uitzonderl i jke en onvoorziene situaties kunnen 
we een noodplan activeren dat een bi jkomende 
capaciteit  van 12 bedden omvat.

NACHTOPVANG IN GENT
Dak- en thuisloze mensen kunnen na reser vatie voor 
nachtopvang terecht op 2 locaties:

HUIZE TRIEST  -  GEMEENSCHAPSHUIS 
TABOR GEZONDHEIDSTR A AT 2, 9000 
GENT,  (25 BEDDEN)

CAW OOST-VLA ANDEREN  -  NIEUW-
L AND 12 -  14, 9000 GENT, (40 BEDDEN)

Die vicieuze cirkel  in de straat
Staar t je aan 
Als een gigantische orkaan
Die klote vicieuze cirkel
In deze triestige maatschappij
Maakt niemand vogelvri j

Men lacht je soms uit , veel geroddeld,
Veel gespuis
Geen dak boven jouw kop
Iedereen denkt:  “Die is zot.”
Ga toch weg, rot op
Een nat, vies, vet tig gevoel
Op een regenachtige stoep
Zelden heb je genoeg
Geen warm of goed gevoel
Je voelt wel of niet een roes
Ziet dat men jou ook niet
Geen warm of slecht gevoel
Je bereikt niet meer je doel
Je woont precies in Kaboel, Niemandsland
En je bl i jft  overal en nergens 
Kon ik maar een veil ig plekje vinden

T   UISLOOS KLOTE CIRKEL

Ve ra n t wo o rd e l i j ke u i tg eve r :  M i e ke H u l l e b ro e c k , a l g e m e e n  d i re cte u r, sta d h u i s  -  B ote r m a r kt  1 ,  9 0 0 0  G e n t


