Datum van indiening : 1 maart 2020
Vraag om uitleg van mevrouw Khadija Zamouri aan mevrouw Elke Van den Brandt,
collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk beleid
Onderwerp : “Foyer Bodegem”- Thuislozenopvang
_______________________________________________________________________________
Mevrouw de collegevoorzitter,
Via de pers vernamen we dat het Foyer Bodegem zijn deuren sluit. Dit toenmalig volkshotel, dat in
1970 werd opgericht door het Leger Des Heils, ging in 2000 een nauwe samenwerking aan met het
CAW Brussel.
Deze laatste maakte bekend dat ze, omwille van de precaire financiële situatie waarin ze verkeert,
de samenwerking moet stopzetten. CAW Brussel zit momenteel in de rode cijfers omwille van
keuzes uit het verleden, volgens woorvoerder van Vlaams minister Wouter Beke in een interview
aan BRUZZ. Momenteel maken zowel de raad van bestuur als de directie werk om de financiële
huishouding op orde te krijgen.
Ondertussen verliezen we wel opvangplaatsen voor thuislozen. Het Foyer Bodegem had de
particulariteit om niet enkel een opvangcentrum te zijn. Ze begeleidde de thuislozen in hun
zoektocht naar een stabiele woning, maar ook in het wegwerken van mogelijke openstaande
schulden.
Het Foyer biedt momenteel opvang aan 73 thuislozen die het risico lopen weer op straat komen te
staan.
Ik had u hierover graag volgende vragen gesteld:
̵

Hebt u hierover overleg gepleegd met uw collega Vlaams minister bevoegd voor
Gezondheid en Welzijn? Zo ja, wat kwam er uit dit gesprek naar oplossingen voor de
getroffen personen?
̵

Heeft het CAW zelf ook contact opgenomen met uw kabinet om samen naar een oplossing
te zoeken?
̵

Minister Wouter Beke gaf aan dat CAW Brussel al een tijd in de rode cijfers zit. Het CAW
Brussel is een belangrijke actor in de eerstelijnszorg in Brussel. Is er een rol weggelegd voor
de VGC om het CAW Brussel te helpen hun financiën op orde te krijgen?
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