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Actualiteitsvraag van mevrouw Els Rochette aan mevrouw Elke van den Brandt, 

collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk beleid 

 

Onderwerp: Opvang van Oekraïense vluchtelingen in Brussel 

___________________________________________________________________________ 

 

De vluchtelingenstroom uit Oekraïne neemt elke dag toe. Tienduizenden mensen komen in 

België aan, waaronder veel vrouwen en kinderen. De meeste mensen komen eerst in Brussel 

toe. Een groot aantal zal ook in de volgende weken, maanden en misschien zelfs jaren in onze 

stad verblijven. Het is alle hens aan dek om deze vaak getraumatiseerde mensen op te vangen, 

door te verwijzen, bij te staan.  

 

Ik was gisteren ook op de Heyzel, aan Paleis 8, waar onder andere een aanmeldcentrum 

gemaakt is. Het was er erg chaotisch. Hoewel overal is aangegeven dat mensen er 

terechtkunnen tuissen 8u00 en 17u30, werd de deur reeds om 12u30 gesloten voor nieuwe 

aanmeldingen. Er was amper informatie te verkrijgen. Een bus uit het Zuid-Station kwam 

aangereden met mensen, alhoewel de deur dus reeds gesloten was. De voorbije dagen waren 

ook al berichten over hulporganisaties die de toegang ontzegd worden om ‘Maximiliaanpark-

toestanden te vermijden’. Een school in de buurt zette haar deuren open voor sanitair, drank of 

een kom soep.  

 

Collega Gilles Verstraeten wees al op het belang om de kinderen in te schakelen in het 

onderwijs. Ik vraag hier graag naar wat de VGC nu op zeer korte termijn kan doen, en dan 

specifiek ook vanuit welzijnsoogpunt, om te helpen bij de onmiddellijke opvang, 

doorverwijzing, psychologische bijstand. De VGC is uiteraard niet de eerste verantwoordelijke 

hier, maar heeft in Brussel wel een uitgebreid en geëngageerd netwerk. Hoe kan de VGC haar 

middelen, haar expertise en haar brede netwerk op het terrein inzetten? 

  

Mijn vragen: 

 De opvang en begeleiding van zoveel vluchtelingen vergt uiteraard een ongeziene 

financiële inspanning van alle overheden. Maakt de VGC extra budget vrij voor bepaalde 

initiatieven gericht naar de vluchtelingen uit Oekraïne? 

 De golf van solidariteit is groot. Kan de VGC hier mee een duw in de rug geven? Veel 

vzw’s zijn al actief. Bruzz heeft zelf al veel ervaring met solidariteitsacties, plannen zij ook 

acties? 

 Het CAW is er voor mensen met vragen en problemen. Worden zij ingeschakeld in de 

huidige crisis? Wordt er ingezet op extra sociaal tolken? Op extra psychologische begeleiding? 

Kunnen ze outreach teams sturen naar Paleis 8 om de vluchtelingen bij te staan? 

 Wat kan de VGC bieden aan onmiddellijke bijstand in deze dagen waar de focus ligt 

op aanmelding, opvang en doorverwijzing? 

 Op welke manier kunnen organisaties zoals de lokale dienstencentra of wijkcentra 

ingezet worden om hulp, een luisterend oor of een maaltijd aan te bieden? 

 Wordt er gedacht aan extra taallessen voor nieuwkomers die snel een van de landstalen 

onder de knie willen krijgen? Kan het Buddyproject uitgebreid/geherlanceerd worden? 

 

Els Rochette 


