Anderlecht: Oprichting winteropvang voor daklozen
Op initiatief van Fabrice Cumps, burgemeester van Anderlecht, in
samenwerking met Mustapha Akouz, voorzitter van het OCMW van
Anderlecht, Alain Kestemont, schepen van Preventie, Fabienne
Miroir, schepen van Sociale Zaken en met de ondersteuning van het
college
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verschillende initiatieven op voor daklozen en mensen die zich door
de gezondheidscrisis in een kwetsbare positie bevinden.
Al jaren komen sociale werkers van de gemeente daklozen op straat
tegemoet om hen hulp te bieden, een luisterend oor, advies en indien
nodig medische zorgen. Daarbovenop zal Anderlecht deze winter vanaf 20
november nog eens elke middag gratis maaltijden uitdelen.
Op initiatief van burgemeester Fabrice Cumps en met de ondersteuning
van de GGC en het OCMW van Anderlecht zal daarnaast het
opvangcentrum voor daklozen al vanaf januari opnieuw zijn deuren
openen. De gezondheidscrisis eist namelijk dat bijkomende maatregelen
getroffen worden om kwetsbare groepen te beschermen.
Centrum “Maria”, dat open was van april tot eind juni 2020, is een tijdelijk
opvangcentrum voor daklozen dat focust op re-integratie. Het doel van het
opvangcentrum is om daklozen concrete hulp aan te bieden door hun
socio-administratieve situatie op orde te brengen en op zoek gaan naar
een dak boven hun hoofd.
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Tenslotte werd op voorstel van de schepen van Sociale Zaken Fabienne
Miroir en de schepen van Preventie Alain Kestemont een buurtrestaurant
ingericht als “verwarmingsruimte” voor daklozen gedurende de
winterperiode van 2020-2021. Hiermee wilt de gemeente kwetsbare
mensen een rustplaats te bieden in een verwarmde ruimte. Bovendien
zullen ook hier sociaal werkers aanwezig zijn om sociale en
administratieve ondersteuning te bieden aan wie dit wenst en zullen er
warme
maaltijden
aangeboden
worden
voor
zover
de
gezondheidsvoorschriften dit toelaten.
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