● Reeds bestaande lijst met actoren en activiteiten
https://solidair.brussels/article/hbyj6NdPm6crWI5woLD4/
YPHBdR3cvs9aD6uGCufP
https://www.ama.be/coronavirus-etat-des-lieux-du-secteur-sans-abri-2/

● Waar kan ik onderdak vinden?
Jammer genoeg zijn veel opvangplaatsen reeds volzet. De situatie
verandert voortdurend. We proberen dit document zo up-to-date
mogelijk te houden zodat jullie de juiste informatie krijgen.
Pierre d’Angle
● Rue Terre-Neuve 153, 1000 Bruxelles ( https://bit.ly/3bMFSKS ).
● Deze opvangplaats is bedoeld voor kwetsbare mensen.
● Ze voorzien opvang voor 30 mensen.
Croix - Rouge
● Rue de Trêves 82, 1040 Brussels ( https://bit.ly/3aCMThs ).
● Ze voorzien opvang voor 250 mensen.
Porte d'Ulysse and Sister’s House
● 6 rue de planeur, 1130 Haren ( https://bit.ly/341nzPJ ).
● Sister’s House voor vrouwen: open 24/24h.
● Porte d’Ulysse voor mannen: 325 plaatsen, open 24/24h.
Ariane – Centre d’accueil d’urgence
● Avenue du Pont de Luttre 132, Bruxelles 1190 (
https://bit.ly/2w6wfro ).
● Tel: 02 346 66 60

Maison d’accueil des Petits-Riens
● Tel: 02 5411396
● Enkel voor mannen.

● Zijn er opvangplaatsen voor overdag?
HOBO-CAW BRUSSEL
●
●
●
●
●

Rue du Boulet 24, Bruxelles ( https://bit.ly/3bHwMiE )
Elke dag open tussen 9h00-13h00.
Deze opvangplaats is specifiek gericht op daklozen.
Ze voorzien soep, koffie en fruit.
Mensen kunnen hier ook hun handen wassen. Er is toegang tot zeep en
zakdoeken. En ze kunnen hun gsm opladen.

Jamais Sans Toit
●
●
●
●

Rue de Villers 43, 1000 Bruxelles ( https://bit.ly/2UysdBA ).
Elke dag open tussen 9:00-17:00.
Ze laten 1 of 2 personen binnen voor 10min.
Ze voorzien douches, plaats voor een dutje, eten en stopcontacten om
gsm’s op te laden.

● Waar kan ik gratis eten krijgen?
Quai des Péniches 8
.
● Elke dag open tussen 12:00-14:00 en 18:00-20:00.
Samenlevingsopbouw vzw (Voyaach)
●
●
●
●

Tel: 0483 28 21 34
ellen.deleener@samenlevingsopbouw.be
Rue d’Ophem 54, Bruxelles ( https://bit.ly/3aDeQ8O ).
Ze voorzien elke donderdag voedselpakketten voor mensen zonder
papieren.
● Enkel beschikbaar op afspraak.
Espace Social- Tele Service
● 27-28 Boulevard de l’Abattoir, 1000 Bruxelles (
https://bit.ly/39FlZnI ).
● Dinsdag tussen 10:00-12:00 en 14:00-16:00.
● Ze voorzien "Coli'Bri" pakketten.
Nativitas
● Rue Haute 116, 1000 Bruxelles ( https://bit.ly/3dNyKzX ).
● Meeneem soep tussen 12:00-13:30.

Resto du Coeur de Saint-Gilles
● Rue de Bosnie 22, 1060 Saint-Gilles ( https://bit.ly/2wYZYTs ).
● Om een noodpakket te ontvangen moet je bellen naar: 02 538 92 76.
● Ze voorzien voedselpakketten 5 dagen per week voor mensen die op hun
lijst staan.
RestoJet
● Voor dringende vragen: 0496 267 868
● Place Cardinal Mercier, n° 36, 1090 Jette ( https://bit.ly/2xJLcA0 ).
● Ze voorzien meeneem maaltijden tussen 12:00-14:00.

Protestant social centre
● Tel: 02 251 280
● Rue Cans 12, 1050 Ixelles ( https://bit.ly/2wcn492 ).
● Ze voorzien voedselpakketten van maandag tot vrijdag tussen 9:0013:00 and 14:00-16:00.
Voor meer plaatsen: RÉPERTOIRE DE L’AIDE ALIMENTAIRE EN BELGIQUE
Surf naar deze website: https://www.fdss.be/fr/repertoire-de-l-aidealimentaire/

● Waar kan ik een douche nemen?
Espace social tele-service
● 27-28 Boulevard de l’Abattoir, 1000 Bruxelles (
https://bit.ly/2JwcooD ).
● “La Consigne” is open op maandag, woensdag en vrijdag tussen 8:0013:00.
● Ze voorzien douches en lockers (1 persoon tegelijkertijd).
Doucheflux
● Rue des Veterinaires Veeartsen Straat 84, 1070 Anderlecht
( https://bit.ly/39Bh2fJ ).
● Van maandag tot vrijdag tussen 8:30-14:00 en op zaterdag en
zondag tussen 10:30-14:30.
● Al hun andere diensten zijn stilgelegd (opvang overdag, activiteiten,
kleren wassen).
● Maximum 12 mensen tegelijkertijd.

La piscine de Saint-Josse

● Rue Saint-François 27, 1210 Saint-Josse-ten-Noode ( https://bit.ly/
34ab5oT ).
● Voor mannen: op dinsdag en donderdag tussen 09:00-10:00.
● Voor vrouwen: op woensdag en vrijdag tussen 09:00-10:00.
● Ze voorzien shampoo en douchegel.

RestoJet



Place Cardinal Mercier, n° 36, 1090 Jette ( https://bit.ly/2JzsUo0
).
Douches zijn beschikbaar tussen 10:00-12:00.

● Waar kan ik mijn kleren wassen?
Espace social tele-service
● 27-28 Boulevard de l’Abattoir, 1000 Bruxelles (
https://bit.ly/2JwcooD ).

●
●

Van maandag tot vrijdag tussen 08:00-13:00.
Maximum 8 kilo.

● Waar en hoe kan ik medische hulp krijgen?
Als je denkt dat je het Coronavirus hebt, contacteer
dan de dokters die beschikbaar zijn gesteld door
Bruss'Help.
● covid19pro@brusshelp.org
● Tel: 02 880 86 89 (from 8.30 am to 7 pm)
● Het centrum ligt op de rue de Trêves, Bruxelles en wordt beheerd door
het Rode Kruis ( https://bit.ly/3423QiG ).
● Dit zijn de enige dokters die mensen kunnen doorverwijzen naar het
opvangcentrum, waar voldoende isolatie en bescherming worden
verzekerd.(met een capaciteit van 15 mensen).
Centre Athéna ASBL
● 0494/18.90.24

● Rue Jean de Brouchoven de Bergeyck 2, 1000 Bruxelles
( https://bit.ly/3bJKXUj ).
● Elke dag open tussen 09:00-18:00.
● Je kan bellen of rechtstreeks naar het centrum gaan.

Médecins Sans Frontière
● Avenue du Port 100, Brussels ( https://bit.ly/2wMjhQ8 ).
● Ze voorzien 200 bedden voor kwetsbare en zieke mensen.
● De doorverwijzing zal via de HUB verlopen.
Le Méridien Service de Santé Mentale
● Tel: 02 218 6 08
● Consultaties met een dokter, kinesist of psycholoog uitsluitend via
telefoon.
● Digitale voorschriften voor medicatie.

● Waar kan ik juridisch of sociaal advies
krijgen?
CAW BRUSSEL
● Tel: 0800 13 500 (free)
● Al hun diensten worden aangeboden via telefoon, email of chat. (sociale
en psychologische bijstand, juridische bijstand).
Espace social tele-service
● Tel: 02 548 98 00
● Sociale bijstand via telefoon van maandag tot vrijdag tussen 9:0013:00.
Ciré
● Tel: 02 629 77 23 (tussen 9:00-12:30)
● cire@cire.be

La Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés
● Tel: 0488133269 (je kan ook een bericht sturen)
● aidesociale@bxlrefugees.be
● Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 14:00-17:00.
Vluchtelingenwerk Vlaanderen

● Je kan al je vragen, zo gedetailleerd mogelijk, sturen naar
info@vluchtelingenwerk.be

● Waar kan ik psychologische bijstand
krijgen?
Ulysse Service de Santé Mentale (SSM)
● Tel: 02 533 06 70
● Beschikbaar elke dag tussen 09:00-17:00.
● Ze beantwoorden vragen en geven bijstand via de telefoon.

● Zijn er vrijetijds-activiteiten?
https://solidair.brussels/article/FNLrenPj41W5vMkXMEAk/
N2lTlfezaxZUmVbaWhwu
Culture Quarantaine
● https://www.facebook.com/pg/culturequarantaine/community/?
ref=page_internal
● Culture Quarantaine is een platform om artiesten te steunen tijdens deze
periode van isolatie. Je vindt er online oprtredens en solidariteitsacties om
hen te helpen.
APAR
● https://www.apar.tv/cinema/85-000-films-historiques-totalementgratuits-disponibles-ici-et-maintenant/
● Ze bieden films aan die je gratis en legaal kan bekijken.

