#Geenkindopstraat #Allesisgezegd
Zaterdag 31 maart 2018 slaan we met de Gentse civiele samenleving de handen in elkaar om
de bezorgdheid te tonen over het aantal dakloze en thuisloze kinderen, alsook over het sluiten
van de bijkomende Winteropvang. Dit moet de sense of urgency hierover in de verf zetten.
Deze kinderen bestaan. Ze hebben een gezicht en een stem. En ze vragen zelf om gezien en
gehoord te worden. Het zijn er meer dan 250 die leven tussen de straat, parken, de
nachtopvang en crisisopvang, opvang bij familie en vrienden. Deze cijfers zijn een
onderschatting. Naast de vele honderden mensen die als ouders en/of alleenstaanden geen
dak boven het hoofd vinden.
We verzamelen met zoveel mogelijk mensen en organisaties in het Gentse Baudelopark van
18h -21h: de uren waarop gezinnen en kinderen pas toegang krijgen tot nachtopvang. We
steken symbolisch 250 kaarsen aan. We vragen aan iedereen om een grote witte kaars mee
te brengen. Elke kaars is een kaars voor een dakloos kind in onze stad. We eisen hier en nu
oplossingen voor de crisis die “hier en nu” toeslaat.
DE STRAAT IS DEEL VAN HET PROBLEEM
De cijfers van dakloosheid van gezinnen en kinderen pieken als nooit tevoren. Meer dan 250
kinderen, waarschijnlijk een onderschatting, zijn dakloos en/of thuisloos. Vele honderden
volwassen ouders en alleenstaanden zijn dakloos. De wooncrisis slaat toe als nooit tevoren.
Na het sluiten van de Warme Winter, sluit nu ook de bijkomende winteropvang. De
bijkomende veertig bedden voor dakloze burgers worden terug afgebouwd. We maken ons
zorgen als Gentse civiele samenleving over de impact op dakloze gezinnen en kinderen. Zowel
mentaal als fysiek is de straat een trage moordenaar, die de geesten en lijven van kwetsbare
burgers gestaag belaagt. De straat is het probleem die elke oplossing in de weg staat.

We erkennen de inspanningen van het Gentse stadsbestuur in het vroeger openen van de
winteropvang en het verzorgen van de Warme Winter. We erkennen ook de zoektocht van de
Stad Gent om korte termijnoplossingen te vinden binnen de Taskforce Wonen. Maar er kan
meer leegstand voorzien worden om dakloosheid te bestrijden. Niet alleen opvang maar
vooral trajectbegeleiding en werken vanuit toekomstoriëntatie.

DE CRISIS IS "HIER EN NU".
Als hulpverleners, sociaal werkers, vrijwilligers en basiswerkers worden we geconfronteerd
met onhoudbare schrijnende mensonterende toestanden, die een schending zijn van
mensenrechten en universele kinderrechten.
Er is nood aan een permanente infrastructuur van tijdelijke opvang, waar gezinnen en
kinderen rust, ruimte en respect krijgen om te werken aan hun toekomst. Alleen zo kunnen ze
uit deze vicieuze cirkel treden en hun leven zelfstandig in handen nemen. De Stad Gent doet
inspanningen. Maar andere spelers moeten ook hun verantwoordelijkheid nemen.
WAT VRAGEN WE?
We eisen 3 zaken:
(1) Een blijvende naschoolse dagopvang om de miserie van kinderen te counteren en ze van
straat te halen, en hun nood aan een warme veilige plaats tegemoet te komen. Dit is het
‘minimum minimorum’ voor een kindvriendelijke stad. Kinderen is de kou laten staan na
school tot 21h of 22.30h, en geen dagopvang in het weekend is onmenselijk. Dit is totaal
onaanvaardbaar.
(2) In de zoektocht van de Taskforce Wonen nemen diverse private en publieke actoren hun
verantwoordelijkheid voor het activeren en opnieuw invullen van leegstand, omkaderd door
een reglement dat de omkadering en begeleiding uitstippelt.
Maar de Sociale Huisvestingsmaatschappijen blijven achter. Dit is een onhoudbare positie
voor de Taskforce Wonen waarin we als partners samenwerken. Het CAW Oost-Vlaanderen
eist in De Gentenaar terecht dat er bijkomende leegstand komt van de SHM's bij de bestaande
leegstandsprojecten.
Er staan volgens de beschikbare cijfers 1904 woningen leeg in totaal. Die zijn niet allemaal
beschikbaar. Maar de structurele leegstand van alle sociale huisvestingsmaatschappijen is
840 leegstaande sociale woningen, naast 591 in frictieleegstand (soms lange periodes). Het
is ondenkbaar dat er geen 100 woningen kunnen toegevoegd worden aan het project
Leegstand en Instapwonen, of in samenwerking met partners uit de civiele samenleving

kunnen uitgebaat worden. Zowel voor toekomstoriëntatie hier, in een derde land of het land
van herkomst. Maar daarvoor zijn middelen nodig. De taskforce Wonen geeft in 2018 een
goede aanzet. Maar middelen voor omkadering zullen miniem zijn.
(3) We vragen aan alle organisaties, bedrijven en private initiatieven om leegstaande
gebouwen
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<Taskforce.wonen@stad.gent>).
We eisen dat er "hier en nu" Geen Kind op Straat meer hoeft te leven. Dit is niet onze stad en
dit is niet "ons Gent".
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