Parce que le sans-abrisme est plus que l’absence d’un logement.
Artikel 16 Zonder enige beperking op grond van ras, nationaliteit of godsdienst, hebben mannen en vrouwen van huwbare leeftijd
het recht om te huwen en een gezin te stichten. Zij hebben gelijke rechten wat het huwelijk betreft, tijdens het huwelijk en bij de
ontbinding ervan. Een huwelijk kan slechts worden gesloten met de vrije en volledige toestemming van de aanstaande echtgenoten. Het gezin is de natuurlijke en fundamentele groepseenheid van de maatschappij en heeft recht op bescherming door de maatschappij en de Staat. Article 17 Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété. Nul ne peut êtr e arbitrairement privé de sa propriété. Artikel 18 Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, doo r de
praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van de geboden en voorschriften. Article 19 Tout individu a droit à la
liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, d e recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce s oit.
Artikel 20 Een ieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vereniging en vergadering. Niemand mag worden gedwongen om tot
een vereniging te behoren. Article 21 Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays,
soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis. Toute personne a droit à accéder, dans des con ditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs public s ;
cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au
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vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote. ARTIKEL 22 Een ieder heeft als lid van de gemeenschap recht op maatschappelijke zekerheid en heeft er aanspraak op, dat door middel van nationale inspanning en international e
samenwerking, en overeenkomstig de organisatie en de hulpbronnen van de betreffende Staat, DE ECONOMISCHE, SOCIALE EN

CULTURELE RECHTEN, die onmisbaar zijn voor zijn waardigheid en voor de vrije ontplooiing van zijn persoonlijkheid, verwezenlijkt worden. ARTIKEL 23 Toute personne a DROIT AU TRAVAIL , au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal p our un
travail égal. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille un e existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale. Toute personne a le
droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. ARTIKEL 24 Een ieder
heeft RECHT OP RU ST EN OP EIGEN VRIJE TIJD , met inbegrip van een redelijke beperking van de arbeidstijd, en op periodieke
vakanties met behoud van loon. ARTICLE 25 Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, L'HABILLEMENT, LE LOGEMENT, LES SOINS MÉDICAUX AINSI QUE

POUR LES SERVICES SOCIAUX NÉCESSAIRES ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage,
de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa vol onté. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage
ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale. Artikel 26 Een ieder heeft recht op onderwijs; het onderwijs zal ko steloos zijn, althans wat het lager en basisonderwijs betreft. Het lager onderwijs zal verplicht zijn. Ambachtsonderwijs en bero epsopleiding zullen algemeen beschikbaar worden gesteld. Hoger onderwijs zal openstaan voor een ieder, die daartoe de begaafdhei d
bezit. Het onderwijs zal gericht zijn op de volle ontwikkeling van de menselijke persoonlijkheid en op de versterking van de eerbied voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Het zal het begrip, de verdraagzaamheid en de vriendschap onder alle naties, rassen of godsdienstige groepen bevorderen en het zal de werkzaamheden van de Verenigde Naties voor de handhaving van de vrede steunen. Aan de ouders komt in de eerste plaats het recht toe om de soort van opvoeding en onderwijs te
kiezen, welke aan hun kinderen zal worden gegeven .
ARTICLE 27 Toute personne a LE DROIT DE PRENDRE PART LIBREMENT À

L A VI E C U L TU RE L L E de la communaut é, de j ouir des arts et de participer a u pr ogr ès scient ifique et a ux bienfaits qui en résultent.
Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou art istique dont il est l'auteur. Artikel 28 Een ieder heeft recht op het bestaan van een zodanige maatschappelijke en internationale or-

Omdat thuisloosheid meer is dan een gebrek aan een woning.
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VOORWOORD

Hoe vat je een jaar op Hobo samen in een aantal bladzijden?
Hoe geef je weer wat Hobo heeft betekend voor de mensen
die langskwamen? Kan je in een jaarverslag op één of andere
manier aantonen wat een deugd iemand kan voelen na wat
geleerd te hebben? De moed die nodig is geweest om zich
(terug) op de arbeidsmarkt te smijten? Of een groep mensen
te hebben ontmoet waar je je goed bij voelt, jezelf kan zijn?
De zaken, ervaringen en verwezenlijkingen die essentieel zijn
op Hobo en die we in dit jaarverslag zouden willen opnemen,
zijn eindeloos. Maar kan je ze wel accuraat weergeven?
Het antwoord is: niet echt. Daarom dat het zo belangrijk is dat
juist die zaken opgenomen worden in het voorwoord. Op hobo
zetten we ons in om de wil die er leeft bij onze doelgroep om
actief te zijn, ’deel uit te maken’, te leren en zich te realiseren,
inhoud te geven. Door een specifiek aanbod, laagdrempelig
en toegankelijk. Door drempels weg te werken die ze alleen
moeilijk zouden overwinnen. Door te luisteren en een plaats te
zijn waar ze nu eens niet gehinderd worden door de moeilijkheden die eigen zijn aan hun dagelijkse leven. En dat, dat
is goud waard.
In dit jaarverslag ga je heel wat cijfers tegenkomen, en daarnaast uitleg over onze methodiek en aanpak. Laat dit voorwoord een herinnering zijn dat achter die cijfers mensen schuilgaan, sterke mensen met moeilijke verhalen. 2016 kende 1089
zulke mensen die ongeveer 9800 keer naar Hobo kwamen.
Dat zijn heel wat acties, heel wat kleine stapjes in een veranderingsproces.
Mijn hoop is dan ook dat je tijdens het lezen van dit verslag
deze dingen er in je hoofd bijhaalt. Het gezwoeg, de sfeer,
het lachen, de moed, de vastberadenheid en bovenal: het dynamisme. Dat het dat is dat je ’leest’ als je de cijfers ziet, en ze
’voelt’ wanneer je leest hoe en waarom Hobo de dingen doet
die het doet. Alleen op die manier kan een jaarverslag van
Hobo werkelijk een weergave zijn van het afgelopen jaar!
Onze dank gaat uit naar alle mensen, organisaties, subsidiërende overheden, collega’s, vrijwilligers,... die samen met
ons deze missie realiseren. Bedankt voor weer een jaar van
vertrouwen, engagement en ongelofelijke inzet!
Namens het team
Daan Vinck
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ALGEMENE WERKING
Dagcentrum

Hobo is een dagcentrum voor dak- en thuisloze mensen in Brussel. Wij werken rond
vier pijlers: trajectbegeleiding van werkzoekenden, organiseren van activiteiten, doorverwijzing van cliënten en sensibilisering.
Het dagcentrum Hobo is een samenwerking
tussen CAW Brussel vzw en Hobo vzw.

DOELGROEP
Het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk omschrijft thuisloze mensen als “personen die door financieel-economische, sociale en/of psychologische oorzaken en omstandigheden niet in staat zijn een dak of thuis te verwerven of te behouden.” Thuisloosheid is dus meer een proces
van ontankering dan een statisch gegeven: het resulteert uit allerlei gebeurtenissen, of het wegvallen van steunfiguren, of het niet voldoen
aan sommige basisbehoeften.
Dat wil tevens zeggen dat het hier niet gaat om een homogene groep met een eenduidig profiel. Tot onze doelgroep behoort de dakloze
persoon die op straat slaapt of in de urgente nachtopvang, maar ook de persoon die een plaats heeft verkregen in een onthaalhuis. Ook
mensen die in een begeleide woonstructuur zijn ondergebracht, zijn welkom op Hobo, alsook mensen die na hun periode in een onthaalhuis
een studio of appartement hebben gevonden en nog maar net (opnieuw) van een stabiele woonsituatie genieten, mensen die dagcentra
frequenteren,…
Aangezien thuisloosheid een problematiek is die zich situeert op verschillende levensdomeinen, eerder een proces dan een feitelijk gegeven, kan niet verwacht worden dat deze problemen allemaal op korte termijn aangepakt kunnen worden. Het is vaak een proces van
vallen en opstaan. Hobo is in dit hele proces aanwezig als een partner, een luisterend oor, een plaats van herbronnen voor de thuisloze
persoon. Wij stellen binnen de werking van het dagcentrum verschillende basisbehoeftes centraal die onmisbaar zijn voor een humaan
leven, zoals “een sociaal netwerk, een deelname aan de samenleving, (…) goed onderwijs, een inkomen, een evenwichtige dagplanning,
een gezonde leefomgeving, een goede gezondheid”.

SAMENWERKINGEN
Als belangrijke speler in de Brusselse thuislozensector wil Hobo zijn werking verankeren in een breed netwerk van samenwerkingen. Deze
vormen bij wijze van spreken het skelet van de werking. Onmisbaar voor Hobo voor het bereiken van bovenstaande doelgroep zijn de
partnerorganisaties waarmee we samenwerkingen (voor een lijst; zie hoofdstuk lidorganisaties) op maat aangaan. Daarnaast zijn we
overtuigd dat thuislozenzorg enkel goed gerealiseerd kan worden als zij geïntegreerd te werk gaat. Partnerschap, uitwisseling en samenwerking met andere actoren binnen en buiten de thuislozensector zijn daarom strikt noodzakelijk. Hobo zet hier dan ook intensief op in.
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METHODIEK
De algemene methodiek van Hobo steunt vooral op zijn integrale en drempelverlagende aanpak. De thuisloze wordt als persoon in zijn
geheel beschouwd. Een laagdrempelige aanpak vermindert de obstakels om deel te nemen op of buiten Hobo, zodat we eenvoudig en
snel de persoon kunnen laten participeren. Op Hobo vertrekken we steeds vanuit de sterktes van de persoon om waar mogelijk een activeringstraject op te starten, op professioneel, sociaal of welzijnsvlak. Dankzij de wisselwerking tussen de verschillende eerder vernoemde
pijlers van Hobo oefenen we op verschillende levensdomeinen in overleg met de persoon invloed uit en brengen we samen met de thuisloze persoon verandering teweeg.

ACTIVITEITEN

ONTHAAL/PERMANENTIE*

DOORVERWIJZING

TEWERKSTELLING
* Onthaal/permanentie: op elk moment van de dag staat een collega van Hobo ter beschikking voor de doelgroep en andere organisaties. Deze beschikbaarheid of permanentie is het eerste aanspreekpunt voor eenieder die Hobo contacteert of frequenteert. De personen die hier gebruik van maken, worden niet opgenomen in de algemene cijfers van Hobo.

DOELSTELLINGEN
Het grootste streefdoel van de werking is om specifieke competenties van thuislozen te versterken:
 Maatschappelijke participatie en re-integratie,
 Zelfwaarde en zelfvertrouwen,
 Uitbouwen van een netwerk en isolement doorbreken
 Zelfstandigheid bevorderen
Om dit te realiseren wil Hobo als organisatie
I. Werkzoekenden coachen bij het zoeken naar werk of opleiding
II. Zinvolle dagactiviteiten aanbieden op verschillende levensdomeinen
III. Sterke samenwerkingsverbanden uitbouwen als ondersteuning van de eigen werking en als doorverwijsmogelijkheid
IV. Sensibiliseren van specifieke groepen (jongeren, studenten, burgers,...), organisaties en overheden
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GESCHIEDENIS VAN HOBO
ONTSTAAN
De basis van Hobo werd in 1991 gelegd naar aanleiding van het colloquium
“Armoedebestrijding in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest” van het College van de
Vlaamse Gemeenschapscommissie. Hieruit bleek dat de meervoudige problemen van
thuislozen waar begeleiders telkens mee geconfronteerd werden, voornamelijk veel aandacht vergden op psychosociaal vlak en men zodoende minder diep kon ingaan op even
belangrijke zaken zoals toeleiding tot tewerkstelling en opleiding, culturele beleving,
sport en recreatie, medische zorgen, hygiëne en familiale en sociale contacten.
Uit de voorbereidingen van dit colloquium ontstond de wens vanuit verschillende thuislozenwerkingen om een samenwerkingsverband op te zetten om deze aspecten van kansarmoede gezamenlijk en dus efficiënter te kunnen aanpakken. Zes onthaalcentra en een
sociaal verhuurkantoor gevestigd in Brussel vormden in 1992 de stichtende leden van de
vzw Hobo, die de doelstelling van een geïntegreerde thuislozenzorg wilden nastreven.

EVOLUTIE
Doorheen de jaren is Hobo geëvolueerd naar een dagcentrum voor thuisloze mensen.
We hebben enkele moeilijke jaren gekend door onzekerheid omtrent subsidiëring maar
dankzij de vele medestanders en sympathisanten kunnen we tot op de dag van vandaag
nog steeds een kwalitatieve werking aanbieden.
In 2010 maakten we de overgang naar CAW Archipel. Vanaf 2012 is het dagcentrum
een samenwerking tussen 2 vzw’s: Hobo vzw en CAW Archipel vzw. Beide vzw’s voorzien
personeel en werkingssubsidies zodat het dagcentrum kwalitatieve hulpverlening kan bieden.
Vanaf 2014 zijn CAW Archipel en CAW Mozaïek gefusioneerd tot CAW Brussel. Dagcentrum Hobo bestaat vanaf heden uit een samenwerking tussen CAW Brussel en Hobo
vzw. Beide vzw’s voorzien personeel en werkingsmiddelen voor het dagcentrum.
In 2015 verhuisde Hobo van de Arduinkaai naar de Kogelstraat en de Kartuizerstraat.
Twee gebouwen herbergen sindsdien de werking. In de Kartuizerstraat heeft Hobo een
atelierruimte. De bureauruimten, computerruimte en polyvalente zaal zijn te vinden in de
Kogelstraat.
In 2016 zijn er geen significante verschillen te bemerken in bereik ten aanzien van het
jaar daarvoor. Belangrijk om te vermelden is evenwel dat Hobo dit jaar gemiddeld iets
minder personeel ter beschikking had dan het jaar daarvoor om dit te realiseren. De lichte daling in deelnames is daar mogelijk het resultaat van.
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STRUCTUUR
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SUBSIDIES

VRIJWILLIGERS



Vlaamse Gemeenschapscommissie: subsidie voor
de organisatie van het dagcentrum, huursubsidie
voor de sportzaal



Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie:
voor de organisatie van het dagcentrum en subsidie
in kader van Project 86.400 (winteropvang)



Actiris: Partnership inzake “Begeleiding specifieke
doelgroepen”, geco’s voor de trajectbegeleiding
van specifieke doelgroepen



Sociale Maribel: subsidie bijkomende tewerkstelling
bij CAW Brussel en Hobo vzw



Stad Brussel, Gelijke kansen: subisidie voor theaterproject Forsiti’a.

Wij danken deze subisidiërende instanties, namens onszelf en de doelgroep, voor het vertrouwen en hun steun aan Hobo!

BEDANKT!

GIFTEN


Belgian Homeless Cup: ondersteuning voetbalproject BXLR Cup en voetbalwerking Hobo.



We danken ook alle vrijwilligers, individuen en
organisaties die ons met materiaal, voeding,…
hebben ondersteund dit jaar. Niet alle giften zijn
in geld uit te drukken. Bedankt voor jullie tijd,
energie en engagement!



Met een speciale vermelding aan Jos en Marleen voor het inzamelen van hun gulle gift! Heel
erg bedankt!

83 vrijwilligers!
Dit jaar heeft Hobo opnieuw mogen
genieten van de steun van talloze
vrijwilligers. Om de band tussen de vrijwilligers en de medewerkers van Hobo te
versterken hebben we twee vrijwilligersavonden georganiseerd.
Op de eerste avond hebben we een etentje georganiseerd en enkele sprekers uitgenodigd en op de andere avond zijn we samen naar
een vernissage gegaan.
De vrijwilligersavonden hebben tot doel om feedback te krijgen en
te geven over de verschillende functies die de vrijwilligers vervullen
en tevens een aangenaam groepsmoment te creëren. Vrijwilliger zijn
is iets dat we niet vanzelfsprekend vinden. Hobo is de vrijwilligers
enorm dankbaar voor de tijd en moeite die ze steken in de activiteiten die ons dagcentrum organiseert. De vrijwilligersavonden organiseren we tevens om aan de dankbaarheid van het Hoboteam uiting
te geven.
De vrijwilligersmailinglijst, wordt gebruikt om eenmaal per maand
een mail te sturen met de openstaande vrijwilligersvacatures. Ook
de vrijwilligersavonden of grote evenementen waarop de vrijwilligers worden uitgenodigd, worden naar deze lijst verstuurd. Elke
vrijwilliger heeft de mogelijkheid om zich uit te schrijven van deze
lijst wanneer hij dat maar wenst, en kan tevens mogelijke andere
potentiële vrijwilligers en geïnteresseerden hiervoor inschrijven.
2016 was een geweldig jaar, en het aandeel van onze vrijwilligers
kan daarin niet onderschat worden. Er hebben namelijk 47 vrijwilligers zich gedurende het jaar ingezet voor onze werking. De Hobodag was tevens een succes, gegarandeerd door maar liefst 13
vrijwilligers. Het nieuwjaarsfeest kende een ongekende populariteit.
Met 24 vrijwilligers hebben we dit traditionele Hobofeest ook dit
jaar weer vlekkeloos laten verlopen. Enkele andere voorbeelden van
projecten waar vrijwilligers onontbeerlijk waren zijn de Soirée Hobo,
het oefenklasje Nederlands, de Nederlandse initiatieles, de BXLR
Cup... .
Het Hoboteam bedankt alle vrijwilligers die in 2016 hebben bijgedragen aan de kwaliteit van haar activiteiten!
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LIDORGANISATIES
Met elk van onze lidorganisaties gaan we een samenwerking aan op maat. Deze wordt vastgelegd in een engagementsverklaring die
we jaarlijks evalueren. Hierin wordt beschreven hoe we de samenwerking organiseren en wie (zowel vanuit Hobo als vanuit de partnerorganisatie) als contactpersoon zal optreden. Er wordt gekozen of de contactpersoon van Hobo kan langsgaan tijdens een team- of bewonersvergadering, het eetmoment of een ander informeel moment om Hobo kenbaar te maken. De lidorganisatie kan ook vragen dat een
trajectbegeleider of polyvalent medewerker langskomt om meer informatie te geven rond een specifieke activiteit / atelier. Ons uiteindelijke doel is de cliënten zo vertrouwd mogelijk maken met Hobo.
Om ons aanbod kenbaar te maken bij de partnerorganisaties sturen wij om de twee weken onze activiteitenkalender door via mail. De
contactpersoon in de organisatie zorgt ervoor dat de kalender besproken of opgehangen wordt in zijn/haar werking.
x
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Accueil - Montfort: opvangcentrum voor vrouwen
Alias: psychosociale en medische begeleiding voor kwetsbare mannen in prostitutie
Het Anker: lokaal dienstencentrum
Ariane: centrum voor dringend onthaal
(Consigne) article 23: dagcentrum voor daklozen
Bij Ons: inloophuis voor jongvolwassen daklozen
Camelia – Link Brussel: emancipatiehuis
CAW Brussel – Albatros: onthaalhuis voor mannen, vrouwen, gezinnen en straathoekwerk
CAW Brussel – De Schutting: centrum beschut wonen, straathoekwerk en zorgwonen
CAW Brussel – Leger des Heils ‘De Foyer’: opvangcentrum voor mannen
CAW Brussel – Onthaal Centrum: sociale dienst
CAW Brussel – Onthaal Noord: sociale dienst
CAW Brussel – Outreach: begeleiding van de meest kwetsbare personen
CAW Brussel – Puerto: centrum begeleid wonen
CAW Brussel – Schuldbemiddeling: begeleiding rond schuldproblematiek
CAW Brussel – Vrienden van het Huizeke: transit-onthaalhuis voor mannen
CAW Brussel – Wegwijzer (onthaal Anderlecht): sociale dienst
CAW Brussel – Welkom (Onthaal Molenbeek): eerstelijnsdienst voor (voornamelijk) etnisch-culturele minderheden
CAW Brussel – Woonbegeleiding: onthaalhuis voor jongeren, opvang van asielzoekers en mensen zonder papieren
Diogenes: straathoekwerk
Dokters van de wereld: medische hulp in opvangcentra voor daklozen
Entre 2: begeleiding van mensen in de prostitutie
Escale: opvangcentrum voor vrouwen en kinderen
Fami-Home: huisvestingsproject voor daklozen
Haard en Vrede: onthaalhuis voor grote gezinnen
Hoeksteen: nachtopvang
Home Baudouin: onthaalhuis voor mannen
Home Victor du Pré: onthaalhuis voor vrouwen met kinderen
Huis van Vrede: opvangtehuis voor mannen en vrouwen
Jamais sans toit: dagcentrum voor daklozen
L’îlot-160: onthaalhuis voor vrouwen en families, transit en begeleid wonen
L’îlot-Locquenghien: onthaalhuis voor mannen
Leger des Heils – Foyer Georges Motte: opvangcentrum voor mannen
Leger des Heils – Foyer Selah: onthaalhuis voor mannen, vrouwen en kinderen
Lhiving: begeleiding van personen met chronische aandoeiningen (HIV,…)
Maison de la mère et l’enfant: onthaalhuis voor vrouwen met of zonder kinderen
La M.A.S.S.: opvangcentrum voor gemarginaliseerde druggebruikers
Nasci vzw: dienstencentrum voor het kind
Open Deur: onthaalhuis voor vrouwen en kinderen
PAG-ASA: onthaalhuis en ambulante begeleiding voor slachtoffers van mensenhandel
Pigment: vereniging waar armen het woord nemen
Les Petits Riens: opvanghuis voor daklozen
Le Relais: onthaalhuis voor vrouwen, mannen en gezinnen
La Source: opvangcentrum voor daklozen
Straatverplegers: medische zorgen op straat voor daklozen
Talita: onthaalhuis voor vrouwen en kinderen
Transit: residentiële opvang, dagcentrum en psychosociale begeleiding voor personen met een verslavingsproblematiek

10 deelnames/5 deelnemers
0/0
331/36
16/16
260/26
354/54
83/6
213/53
196/30
109/34
241/15
160/24
26/20
427/51
1/1
108/6
4/3
82/29
24/4
115/12
61/10
5/3
14/11
47/10
1/1
43/8
63/6
163/66
0/0
7/5
52/26
14/2
10/4
28/11
40/8
24/12
0/0
67/11
321/76
186/44
212/22
0/0
244/35
28/11
0/0
264/81
43/5

Noot bij de cijfers: het deelname aantal word bepaald door elke individuele deelname aan een activiteit. Een traject van meerdere afspraken bij een
trajectbegeleider is in deze lijst opgenomen als 1 deelname. Een 200tal deelnemers komen niet voor in de lijst hierboven. Zij werden doorverwezen via
organisaties werkzaam in de thuislozenzorg die (nog) geen formele partnerschapovereenkomst met Hobo getekend hebben. Een heel aantal mensen
kwam ook naar hobo uit zichzelf (vb. door onze vermelding in de daklozengids of door mond aan mondreclame.)
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PARTNERS & VERTEGENWOORDIGING
Naast onze onontbeerlijke samenwerking met voorgaande thuislozenorganisaties zijn ook volgende samenwerkingsverbanden van belang.
Een greep uit de organisaties waar we mee samenwer
Deze vzw heeft als missie om iedereen in een
sociale en/of economisch moeilijke situatie de
mogelijkheid te bieden om te participeren aan
cultuur.

De sociale en educatieve dienst van het
KMKG biedt ons op regelmatige basis een
gegidst bezoek op maat aan, dit aan een
afdeling naar keuze of een tijdelijke tentoonstelling.

Buurtsport Brussel biedt op inclusieve, duurzame en toegankelijke wijze kansen tot sport en
beweging voor alle mensen in maatschappelijk
kwetsbare buurten.

De ASCTR (Association Sportive pour des
personnes handicapées) stelde enkele keren
haar sportzaal aan de Heysel ter beschikking
opdat we occasioneel een iets gedrevenere
pingpong-initiatie konden organiseren.

Kodiel is een thuislozen boerderij te Peizegem waar we maandelijks op bezoek gaan.
(zie blz. 24)

Camelia Link = Brussel vzw ondersteunt een
sociaal- economische integratie en emancipatie van etnische minderheden in Brussel door
het bieden van gelijke kansen.

De Belgian Homeless Cup is een sociaal-sportieve
voetbalcompetitie voor dak- en thuislozen.

WAW

WAW Brussel (Werk Armoede Welzijn) is een
project dat focust op werkzoekenden -inarmoede. Via een intensief begeleidingstraject (in groep en individueel) worden ze terug
op weg naar werk gezet. Hobo en CAW Brussel zijn partners in deze geïntegreerde trajectbegeleiding.

In samenwerking met het Centrum Deeltijds Onderwijs
(CDO) Anneessens-Funck gaan we elke twee weken
langs op de kapperschool. Studenten knippen onder
begeleiding van de leerkracht het haar.
Sport pour tous is een platform dat een beweging en
een dynamiek wil creëren rond toegang van sport in
Brussel. Hierbij betrekken zij een maximum aan organisaties. Hun missie luidt als volgt: 1. Een toegankelijk
sportaanbod in Brussel via betaalbare initiatieven en
kwaliteitsvolle sportinfrastructuur. 2. Meer publiek
sportaanbod. Sport is al te vaak een zaak van privéinitiatieven, samen met hen pleit Hobo voor sport als
een gemeenschappelijk goed en een publiek instrument voor educatie, emancipatie en sociale vooruitgang.

Het Kaaitheater faciliteert de toegang naar
hun aanbod voor ons doelpubliek. Anderzijds
hebben wij in het afgelopen jaar verscheidene keren mogen gebruik maken van hun locatie voor vergaderingen, filmexposities enz.
Samenlevingsopbouw Brussel is een autonome en onafhankelijke vzw die projectmatig te werk tracht te
gaan. Deze projecten hebben als finaliteit een grotere
participatie en integratie van kwetsbare doelgroepen
in het maatschappelijk leven. Zo kunnen onze cliënten
bij hen terecht om zich te laten begeleiden in het zoeken naar een geschikte woning.
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Steunpunt Vakantieparticipatie is er voor mensen wonend in Vlaanderen of Brussel - die om financiële
redenen of bijzondere moeilijkheden niet op vakantie
of daguitstap kunnen: mensen met een laag inkomen,
met een verhoogde tegemoetkoming, in schuldbemiddeling,...

Zowel voor de mannen– als vrouwenvoetbalploeg
kunnen we op het engagement van de BXLR Cup rekenen. Zo nemen we met beide ploegen deel aan de
BXLR Cup competitie en kunnen we ook op hun ondersteuning rekenen tijdens onze wekelijkse trainingen.
Voor het theaterproject werken we samen met De
Markten, een gemeenschapscentrum in hartje Brussel.
Ook voor het huren van zalen voor onze activiteiten en
doorverwijzing naar hun aanbod doen we graag een
beroep op hen.
De Vlaamse Gemeenschapscommissie is een overheidsinstelling die het Nederlandstalige leven in Brussel ondersteunt en uitbouwt. Op hen kunnen we beroep doen
voor het huren van sportzalen en sportmateriaal en het
toekennen van huursubsidies. Hobo is door de VGC
erkend als verdeler van Paspartoe voor kansarmen.
Tijdens de winterperiode werken wij samen met AMA
(Fédération des maisons d’accueil et des services
d’aide aux sans-abri). Dit samenwerkingsproject
(projet 86.400) biedt extra ondersteuning aan dak- en
thuislozen tijdens de wintermaanden.

Dankzij onze partnership met Actiris kunnen we intensief aan trajectbegeleiding doen met onze cliënten.
Actiris is de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling.
Onze samenwerking met BX Brussels bestaat erin dat
zij stages organiseren waaraan alle ploegen uit de
BRXLCup mogen deelnemen. Ook mogen onze leden
gratis deelnemen aan hun supporterswerking. BX Brussels ondersteunt tevens onze voetbalploeg ‘De Baronnen’ als vertegenwoordigende ploeg van Brussel in de
Belgian Homeless Cup. BX Brussels biedt onze mensen
ook de mogelijkheid om een engagement aan te gaan
binnen hun eigen werking.
KunstenFestivalDesArts (KFDA) is een kosmopolitisch
stadsfestival dat elk jaar in mei, gedurende drie
weken, plaatsvindt in Brussel. Dit festival stelt een
programma samen van kunstwerken door Belgische
en internationale kunstenaars en selecteert toegankelijke voorstellingen voor onze cliënten. Zo kunnen
onze cliënten actief participeren aan voorstellingen
en kunnen zij deelnemen aan het culturele leven. Tevens bieden zij onze cliënten de mogelijkheid om bij
hen vrijwilligerswerk te verrichten.
Voor het ondersteunen van onze computerateliers
kunnen we rekenen op de steun van Maks vzw, in het
bijzonder KureghemNet. Elke week zijn zij trouw op
post om onze cliënten gepaste antwoorden te geven
op hun vragen over het gebruik van de computer.

Bico-federatie = Deze vereniging heeft als doel het
verenigen van fysische of rechtspersonen die actief
zijn in Brussel, meer bepaald in de bicommunautaire
sector. Deze verenigingen zijn actief op het vlak van
onthaal, huisvesting en begeleiding van thuislozen en/
of personen in moeilijkheden. BICO beoogt hun vertegenwoordiging ten aanzien van private of publieke
instanties, het ondersteunen van hun werking en het
bevorderen van de kwaliteit van het welzijnswerk.

Het Punt is een vrijwilligersorganisatie in het Brusselse.
Op hen doen we beroep indien we voor bepaalde
activiteiten vrijwilligers kunnen gebruiken.

Allee Du Kaai is een spontane actiezone aan
het kanaal voor de mens uit de buurt en de
stad. Hobo maakt dankbaar gebruik van hun
locatie om zijn pingpong-activiteit te laten
doorgaan.

Vzw Fire Gym asbl is een familiaal sportcentrum en
biedt aan zowel recreatieve sporters als topsporters
aangepaste trainingschema’s.

Het Fonds Vrijetijdsparticipatie zorgt ervoor dat mensen in armoede kunnen deelnemen aan cultuur, jeugd
en sportactiviteiten door een financiële tussenkomst.
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Cultureghem Kookmet speelt in op de vraag naar
meer toegankelijke, gezonde en goedkope voeding.
Ze ontwerpen en ontwikkelen mobiele keukens, die op
diverse manier inzetbaar zijn. KOOKMET is samen
boodschappen doen op de markt, samen koken en
samen eten.

AANBOD
I. TRAJECTBEGELEIDING
TOTAAL 1739

TOTAAL
9749

II. ACTIVITEITEN
TOTAAL 7400

III. DOORVERWIJZING
TOTAAL 556
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Hobo zet in op 4 pijlers: Tewerkstelling, activiteiten, doorverwijzing en sensibilisering. Dit houdt in dat Hobo thuislozen begeleidt
in hun zoektocht naar werk, een stevig vrijetijdsaanbod voorziet, mensen informeert en accuraat doorverwijst en het nut van
waarom we dit alles doen kenbaar maakt, zowel naar andere actoren in de sector als naar scholen, overheden en dergelijke meer.
Deze 4 pijlers zijn geen op zichzelf staande entiteiten maar zijn in de dagelijkse praktijk met elkaar verweven. Zo kan iemand die
voor tewerkstelling komt ook deelnemen aan onze initiaties Frans en/of Nederlands om toch die tweede taal machtig te worden –
veelal een eerste stap richting tewerkstelling. Tijdens de diverse internetmomenten kan het CV bijgewerkt worden of kunnen de
werkzoekenden jobsites raadplegen. Ook de mensen die we via de Paspartoe of Article 27 willen doorverwijzen naar het Brusselse
culturele aanbod kunnen op onze internetmomenten op zoek gaan naar bv. een theaterstuk of een tentoonstelling.

I. Tewerkstelling

II. Activiteiten

III. Doorverwijzing

Door een individuele begeleiding zet
Hobo zijn doelgroep op een traject naar
werk. Hobo bereikt deze mensen op
verschillende manieren: via het wekelijkse Jobatelier van maandagnamiddag op
Hobo, via permanenties in de onthaalcentra, via sociale werkers van thuislozenorganisaties en via Hobomedewerkers. Samen zoeken we een job, een
geschikte (voor-)opleiding, taalcursus of
lees- en schrijfcursus. We maken gebruik
bij het zoeken naar vacatures van het
NPW (het Actiris Netwerk van Partners
voor Werk). We helpen hen met het
opstellen van een sollicitatiebrief en CV
of helpen hen eveneens een boeiende
dagbesteding of vrijwilligerswerk te
vinden. Deze activiteiten brengen structuur in hun leven en de sociale contacten
die eruit voortvloeien zijn erg belangrijk.
Van maandag tot en met vrijdag kunnen
deze mensen voor hun trajectbegeleiding
op afspraak terecht bij één van onze
drie trajectbegeleiders. Deze afspraken
kunnen vastgelegd worden tijdens de
wekelijkse permanenties in de verscheidene thuislozenorganisaties, telefonisch
of bij Hobo zelf.

Het activiteitengamma is opgedeeld in
de volgende 13 categorieën: Creatief,
Cultuur, Evenementen, Familie, Initiaties,
Ontmoeting, Socio-artistieke werking,
Socio-sportieve werking, Sport, Toegang
tot internet en computer, Vrouwenwerking, Winteropvang project & Welzijn.

Doorheen de week staat Hobo klaar om
iedereen die langskomt met een vraag
juist te informeren of gericht door te
verwijzen naar een dienst of organisatie
die deze persoon kan verder helpen.
Sinds 2013 biedt Hobo een doorverwijzingsatelier aan: ‘Atelier Duizendpoot’.
Dit atelier sluit nauw aan bij het jobatelier maar dan veeleer om thuislozen toe
te leiden naar vrijwilligerswerk, een
sportclub, cultuur, …

Deze activiteiten dienen te voldoen aan
de doelstellingen van Hobo, die gebaseerd zijn op de sleutelcompetenties opgesteld door de OESO. Elke begeleider
heeft de hoofdverantwoordelijkheid over
zijn eigen activiteiten, getoetst aan deze
doelstellingen, waarvan het verloop,
bijzonderheden, … op de wekelijkse
teamvergadering gebriefd worden. Deze activiteiten vinden plaats van maandag tot vrijdag. Op regelmatige basis
gaan er eveneens ’s avonds en in het
weekend activiteiten door. Hobo informeert over zijn activiteiten door middel
van een tweewekelijkse kalender die
verspreid wordt binnen de lidorganisaties en via e-mail bezorgd wordt aan
hun (ex-) bewoners. Elke Hobomedewerker bezoekt op regelmatige basis de
lidorganisaties waarvan hij de contactpersoon is om de kalender te duiden en
affiches op te hangen.
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IV. Sensibilisering
Het gros van zijn tijd besteedt Hobo aan
de drie bovenvermelde pijlers; het
‘doen’. Echter, niet alleen het ‘doen’ is
belangrijk, ook het ‘waarom’ ervan.
Daarom investeert Hobo eveneens in het
spreken voor bijvoorbeeld scholen en
overheden. We tonen aan waarom,
naast tewerkstelling en doorverwijzing,
een zinvolle vrijetijdsbesteding aanbieden aan thuisloze mensen noodzakelijk is.
Tevens biedt Hobo de mogelijkheid aan
stagiaires om stage te lopen en aan vrijwilligers om een maatschappelijk engagement aan te gaan.

I. TRAJECTBEGELEIDING

Oudejaar, Palace Mamounia

Als partner van Actiris begeleiden wij thuisloze werkzoekenden in hun zoektocht naar opleidingen of werk. Deze begeleiding is individueel, op maat en laagdrempelig. Bovendien zorgt het kader van Hobo voor een informele en persoonlijke sfeer. De aanpak van de begeleiders richt zich op coaching: we vertrekken
vanuit het kennen en het kunnen van de werkzoekende. We streven naar een intensieve begeleiding, indien nodig op lange termijn. De begeleiding bestaat
uit vier fases: het contact, het opmaken van het bilan, het traject en de nazorg. Om de zelfstandigheid te vergroten, willen we genoeg tools en middelen aanreiken. We staan samen met de werkzoekende stil bij zijn of haar profiel en situatie, om van daar uit te werken aan een realistisch beroepsproject.
De begeleiding vindt plaats in het kader van een samenwerking met Actiris: de conventie “Begeleiding van Specifieke Doelgroepen” (BSD). Deze conventie
laat ons toe toegang te hebben tot de dossiers van de werkzoekenden bij Actiris en tot de nieuwste vacatures. Waar mogelijk overleggen we met de sociaal
assistent van de werkzoekende. Hun externe blik ervaren we als verrijkend en komt een integrale aanpak ten goede. Vaak overwinnen thuisloze mensen de
drempel naar onze trajectbegeleiding via het activiteitenaanbod van Hobo. Deze wisselwerking tussen activiteiten en tewerkstelling laat ook toe om dagelijks de computers of telefoon te gebruiken in het kader van hun zoektocht.

Jobatelier
Op maandag van 14u tot 16u organiseert Hobo het Jobatelier.
Werkzoekenden die voor het eerst naar Hobo komen met een vraag rond opleiding of werk kunnen hier zonder afspraak terecht. We
hebben een eerste gesprek en bekijken samen hoe we de werkzoekende verder kunnen helpen. Indien uit dit eerste gesprek blijkt dat de
persoon in aanmerking komt voor een verdere begeleiding, starten we de trajectbegeleiding op en maken we een eerste individuele afspraak.
Mensen die reeds in begeleiding zijn, kunnen tijdens het jobatelier met een minimum aan begeleiding zelfstandig werken met de computer
om vacatures op te zoeken, hun CV en motivatiebrief aan te passen en te telefoneren.
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Statistieken trajectbegeleiding
In 2016 hebben we op Hobo in totaal 168 nieuwe aanvragen naar begeleiding geregistreerd. Van die aanvragen kwamen 96 werkzoekenden in aanmerking voor de conventie met Actiris, waarvan 51 mannen en 45 vrouwen. Voor Actiris werden er in totaal 189 begeleidingen erkend en gesubsidieerd: de 96 nieuwe personen plus 93 personen uit 2014 en 2015.
In 2016 hebben we 115 begeleidingen beëindigd die in de loop van 2014, 2015 of 2016 waren opgestart. 27% van deze 115 personen behaalden een positief resultaat volgens de normen van Actiris (minimum 1 maand werk of tewerkstelling als art.60, een opleiding van
min. 20u/week, hervatten studies of het volgen van een sessie Actief Zoeken naar Werk). Deze criteria zijn vrij strikt. Op Hobo vinden we
het ook belangrijk dat de thuisloze werkzoekenden o.a. hun zelfredzaamheid verhogen en/of een beter zicht krijgen op hun professioneel
project en/of op de arbeidsmarkt.

Verhouding tussen aanvragen en begeleidingen

Totaal begeleidingen 2016

± 220 aanvragen
voor begeleiding
168 intakes
96 nieuwe BSD
begeleidingen
2016

Naast de 96 nieuwe begeleidingen registreerden we de 72 andere nieuwe aanvragen niet binnen de BSD-conventie, hoewel deze werkzoekenden wel een eerste afspraak kregen. Enkele redenen hiervoor waren: de persoon was niet inschrijfbaar bij Actiris, het domicilie lag
buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de persoon was niet in het bezit van een geldige verblijfsvergunning of arbeidskaart, de werkzoekende genoot van een uitkering van de mutualiteit,... Anderen kwamen met foute verwachtingen naar Hobo en werden na een gesprek
doorverwezen naar een gepaste dienst. Sommigen waren voltijds aan het werk (bepaalde duur) en wilden reeds op zoek gaan naar een
nieuw contract.
Daarnaast kwamen er ook wekelijks nog andere personen naar Hobo met een vraag naar werk of opleiding. Na een kort gesprek werd
duidelijk dat we hen niet verder konden helpen om dezelfde bovenvermelde redenen. Dit aantal schatten we op een 50-tal, wat betekent
dat in 2016 een 220-tal personen de weg naar Hobo vonden met hun vragen rond werk en opleiding.
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II. ACTIVITEITEN

Soirée HOBO

Activiteiten organiseren voor dak- en thuisloze mensen is geen vanzelfsprekendheid. Niet alleen lijkt het verband tussen activiteiten en de
situatie van onze doelgroep niet evident, er zijn ook een heel aantal drempels en moeilijkheden te overwinnen.
In de eerste plaats lijkt het deelnemen aan activiteiten geen onmiddellijke oplossing aan te bieden. Mensen krijgen er geen volle maag
van, noch een dak boven hun hoofd. Desalniettemin is de invloed van vrijetijdsbeleving op het leven van thuisloze mensen -eigenlijk van
iedere mens- niet te onderschatten. We zijn wat we doen, wat we ondernemen. Mensen identificeren zichzelf meer met wat zij doen in hun
vrije tijd en met het uitbouwen van hun passies, dan met het hebben van drie maaltijden per dag en een onderdak. In een context waarin
mensen vooral geconfronteerd worden met negatieve aspecten, met beperkte controlemogelijkheden, kan het zich kunnen verwezenlijken
een erg positieve invloed hebben, ook op andere domeinen dan deze van de vrijetijdsbeleving.

13 CATEGORIEËN
1. Creatief
2. Cultuur
3. Evenementen
4. Families
5. Initiaties
6. Ontmoeting
7. Socio-artistieke werking
8. Socio-sportieve werking
9. Sport
10. Toegang tot internet
11. Vrouwenwerking
12. Winteropvang project
13.. Welzijn

De positieve dynamiek die wordt gecreëerd door deel te nemen aan een activiteit, sportief, cultureel, culinair
of educatief van aard, zorgt voor een verhoogd welbevinden. Het is een oase, een plaats waar mensen tot
rust kunnen komen, hun problemen even kunnen vergeten en zichzelf kunnen terugvinden. Deelnemen aan activiteiten biedt de mogelijkheid om zich te realiseren, (een deel van..) je leven in handen te nemen, aan jezelf
te werken door te groeien in bijvoorbeeld een sport, tekenen of een taal.
Via de activiteiten proberen we thuisloze mensen de kracht en het zelfvertrouwen te geven om verandering te
brengen in hun situatie. Een belangrijke factor daarin is dat we hen ondersteunen in het realiseren van hun
mogelijkheden als mens. Onze positieve aanpak, vertrekkende vanuit het potentieel van eenieder eerder dan
vanuit hun problematische situatie, draagt bij aan de zelfwaarde en het zelfbeeld van onze deelnemers.
Het gevoel nergens bij te horen, zich uitgesloten te voelen… Onze doelgroep wordt in meer dan gemiddelde
mate geconfronteerd met sociaal isolement en uitsluiting. De activiteiten die Hobo aanbiedt zijn een dankbare
en laagdrempelige manier om opnieuw contacten te leggen, banden aan te knopen met andere mensen en
de omgeving. Het kan een laboratorium zijn voor sociale interactie, of de grond voor een diepgaande
vriendschap. Doorheen een activiteit komen ze in contact met mensen die dezelfde passies delen, dezelfde
verlangens hebben. Het groepsgevoel dat dit met zich meebrengt, biedt onderdak en zorgt voor een gevoel
van bij-horen, onontbeerlijk voor elke mens. Tijdens onze activiteiten hebben we in het bijzonder aandacht
voor deze sociale component.
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889 activiteiten
1089 deelnemers
7400 deelnames
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1. CREATIEF
Hobo hecht veel belang aan creatieve
zelfontplooiing. We willen de mensen op
een creatieve manier leren denken en
hun bewust maken van hun persoonlijke
capaciteiten. We stimuleren ze zichzelf te
ontdekken en zichzelf te verbeteren. Op
deze manier krijgen ze na verloop van
tijd meer zelfvertrouwen. Het ‘maken’
zorgt ook voor een gevoel van persoonlijk succes en realisatie.

65 deelnemers
350 deelnames

Atelier
In een uitnodigende en stimulerende ruimte
bieden we de mensen elke dinsdag de
mogelijkheid aan om hun creatieve capaciteiten te ontdekken en te ontplooien. Het is
de kans bij uitstek om te creëren. Wekelijks
bieden we een andere activiteit aan, zoals
seriegrafie, zeep maken, lampenkappen
vervaardigen, juwelen ontwerpen, pasteltekenen,… De deelnemers kunnen daarnaast ook kiezen om vrij aan de slag te
gaan met het aanwezige materiaal. Elk
creatief moment maken we voor de deelnemers zo divers en uitdagend mogelijk.
‘s Middags voorzien we een gezonde
maaltijd en eten we gezellig samen. Het
crea-atelier draait rond gezellig samenzijn,
zelfexploratie en -realisatie.

Fotoproject, Creatief atelier

Les canards
‘Les canards de Hobo’ is de enthousiaste redactie van het halfjaarlijkse magazine uitgegeven door Hobo. Onder begeleiding van Hobo ontwerpen onze deelnemers zelf hun magazine. Hierin verschijnen verslagen over activiteiten, uitstappen, opinies en/of verhalen (al
dan niet fictief). Het proces van brainstormen tot drukken van dit magazine verenigt verschillende competenties. Het is dan ook een uiterst waardevolle, grensverleggende en empowerende activiteit.
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Hobo erkent het belang van cultuur in iemands
leven; als ontspanning en persoonlijke verrijking, als ontmoetingsgelegenheid met anderen
of als aanknopingspunt met de buitenwereld.
Deelnemen aan culturele momenten zorgt voor
samenhorigheid. Het confronteert de belever
met andere meningen en andere gedachten,
met de relativiteit van waarden en normen.

2. CULTUUR

Daarom bieden we in ons programma culturele
groepsuitstappen aan: vooreerst als ontspanning
maar evenzeer voor die confrontatie en uitwisseling met anderen. Het geeft de deelnemers de
kans stil te staan bij de eigen meningen en de
eigen principes. Tijdens onze cultuuractiviteiten
stimuleren we hen om hierover in dialoog te gaan
binnen de veilige en comfortabele context die we
voor hen creëren.
We zoeken steeds naar een evenwicht tussen de
vooropgestelde laagdrempeligheid en een kwaliteitsvolle voorstelling binnen het reguliere aanbod. De toegangsdrempel houden we laag, enerzijds door de uitstap gratis aan te bieden, anderzijds door in groep te gaan – samen is het gemakkelijker en minder eng dan alleen. Tweemaal
per maand laten we een cultuuruitstap aansluiten
bij de Soiree Hobo, wat deelname vergemakkelijkt: tijdens de maaltijd praten we over de voorstelling die we gaan zien en zo kunnen de mensen
alsnog aansluiten. Het kwaliteitsvol en op maat
werken garanderen we door samenwerkingen
aan te gaan met diverse culturele organisaties:
het KFDA, het Kaaitheater, een Brug tussen twee
werelden, de educatieve dienst van het KMKG,
… Zij vergemakkelijken de toegang voor ons als
organisatie en als groep. Tegelijk zorgen ze voor
een kwalitatieve en zorgzame omkadering door
bijvoorbeeld een gidsbeurt op maat aan te bieden of een ontmoeting met de artiest te voorzien.
In de praktijk voorzien we maandelijks 4 culturele
uitstappen: een bezoek aan een filmvoorstelling,
een theater-/dansvoorstelling, een concert en een
museum/tentoonstelling. Een greep uit de aangeboden culturele uitstappen van 2016: het Klarafestival in de Bozar, ‘Oeps’ en ‘Hallo’ in de
KVS, Djangofollies, Couleur Café en de Feeërieën.
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Hans was Heiri, KVS

3.EVENEMENTEN

Hobo organiseert of neemt deel aan verschillende evenementen doorheen het jaar. De tornooien van de BXLR Cup, de voorstellingen van Forsiti’a, de kodielbarbecue,... Twee evenementen zijn echter bijzonder genoeg om ze apart toe te lichten. Hobo organiseert twee keer per jaar een groots(er) evenement: op oudejaar en bij het begin van de zomer. Het oudejaarsfeest en onze hobodag
zijn vaste waarden en er wordt reikhalzend naar uitgekeken door zowel het team van Hobo, haar doelgroep als onze lidorganisaties. Samen vormen deze twee dagen de sluitstukken van onze activiteitenwerking.
In de eerste plaats bezorgen we onze mensen tijdens deze dagen een ontspannende dag en doorbreken we hun sociaal isolement,
dat zeker op traditionele feestdagen nogal eens de kop opsteekt. Ten tweede tonen we op deze dagen waar Hobo voor staat: verbondenheid, welbevinden, het mens-zijn centraal zetten. Op deze dagen primeert het warme groepsgevoel, het bij-horen en het
deel zijn van een geheel. Hobo besteedt hier bijzonder veel aandacht aan tijdens deze evenementen. Om het unieke gevoel van de
dag te versterken zet het team van Hobo, bijgestaan door een heleboel enthousiaste vrijwilligers, zich in om de deelnemers te bedienen. Het is aan de gasten om op deze dagen volop te genieten!

OUDEJAAR

206 deelnemers

Samen eten, veel ambiance, entertainment
en gezelligheid. Kortom, ons oudejaarsfeest
is een avond om niet snel te vergeten. Afgelopen jaar trokken we naar Salle La
Dorée, gelegen in het centrum van Molenbeek. Na een verwelkoming met een nietalcoholische cocktail en lekkere aperitiefhapjes konden de mensen deelnemen aan
een quiz. Nog op het programma: een uitgebreid koud buffet, een dansact op Claude François van de hobobegeleiders en een
overheerlijk dessertenbuffet. De DJ stuwde
de dansende mensen naar de aftelling om
middernacht. Tussendoor konden de kinderen hun hartje ophalen aan tal van activiteiten. Het oudejaarsfeest is jaar na jaar
een garantie voor succes!

HOBODAG

200 deelnemers

Deze dag staat volledig in functie van onze doelgroep. Tijdens deze dag kunnen ze deelnemen aan activiteiten die we het hele jaar op de agenda plaatsen. Iedereen die het afgelopen jaar op Hobo is langsgekomen, wordt uitgenodigd om mee te genieten van deze heerlijke dag.
De Hobodag werd ook dit jaar naar traditie georganiseerd in de Poelbos-school in het
groene Jette. De uitnodiging werd breed verspreid binnen onze partnerorganisaties om er
een groot feest van te maken. Op het programma stonden onder andere een feestelijk ontbijt, en fikse wandeling door het mooie Poelbos en een lekkere BBQ. Extra ingrediënten
waren sport, muziek, het groene kader... Samen gaven zij het gebeuren een mix van vertrouwdheid en ontdekking, maar stonden zij vooral ten dienste van een dagje vreugde! Ook
de kinderen werden uiteraard niet vergeten: voor hen waren er springkastelen en grimesessies, naast de andere activiteiten waaraan zij samen met de volwassenen konden deelnemen.
De Hobodag was een ongelooflijk succes, mede mogelijk gemaakt door 13 enthousiaste
vrijwilligers die samen met het team van Hobo de handen uit de mouwen hebben gestoken
om de mensen een onvergetelijke dag te bezorgen.
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4. FAMILIES

Elke maand organiseren we op
zaterdag een activiteit voor de
hele familie. Door middel van
deze recreatieve uitstappen
zorgen wij voor verstrooiing,
spel en beweging. Voor kinderen is het immers fijn om
eens op een ‘andere’ manier
met hun ouders samen te zijn
en activiteiten te doen. We merken dat het ‘samen een leuke
tijd beleven’ een positieve invloed heeft op hun welbevinden
en samenhorigheid. Vele families kunnen op deze manier er
eens ‘tussenuit’, iets dat voor
velen vaak heel welkom is.
171 deelnemers
201 deelnames

SINTERKLAAS
Jaarlijks organiseren we rond zes december een groot sinterklaasfeest. Hierbij verwennen we de kinderen met heel wat lekkers en fijne activiteiten. De kers op de taart is natuurlijk het bezoek van de
Sint en zijn hulppieten! Voor elk kind, groot of klein, brengen zij een cadeautje mee. We vragen hierbij aan de ouders om zelf een leuk geschenkje voor hun kinderen te kopen, waarvan wij een vooraf
afgesproken deel terugbetalen. Ook vragen wij hen naar enkele positieve woordjes over hun kapoen
die in het grote boek van Sinterklaas komen te staan. Vanuit Hobo konden wij zo’n veertig tal kindjes
verwelkomen. Via het winteropvangproject kwamen er nog eens evenveel bij.
Kortom, een kleine tachtig kinderen genoten die dag van verse pannenkoeken, snoepjes en een gekke pietenshow!

FAMILIE-ACTIVITEITEN
In 2016 organiseerden we een tiental familieactiviteiten. Zo gingen we naar de bioscoop, bezochten
we het domein van Huizingen en namen we deel aan Stadskriebels. Opmerkelijk is dat vooral de
activiteiten buiten het Brusselse steeds een groot succes zijn. Lokale en goedkopere activiteiten als een
knutsel—of buiten-speel-namiddag zijn dan weer iets minder populair. Dit zou erop kunnen wijzen dat
mensen zich sneller inschrijven voor een uitstapje dat hen even uit hun dagdagelijkse omgeving haalt.
We trachten steeds de activiteiten zo goedkoop mogelijk (en indien mogelijk gratis) aan te bieden.
Op deze manier trachten we zo laagdrempelig mogelijk te werken en iedereen de kans te geven om
met hun gezin deel te nemen.
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5. INITIATIES

Tijdens een hele reeks vaste Hoboactiviteiten staat het leeraspect centraal. Leren is een belangrijk dynamisch onderdeel van ons leven: het stuwt ons vooruit.
Ons dagelijks leven is namelijk verweven met domeinen waarin we allen best
wat meer kunnen bijleren: talenkennis, werken met de computer, internet en
omgaan met privacy, gezond koken en stilstaan bij waar ons eten vandaan komt
(de herkomst ervan), zelf iets herstellen en leren werken met de naaimachine…
Thuisloze mensen hebben vaak niet de middelen of de mogelijkheid om zich aan
te sluiten bij een erkende opleiding (omwille van hun onderwijsniveau, hun verblijfsvergunning of de beperkte instapmomenten). Voor sommige mensen van
onze doelgroep is een ‘school’ of intensieve vorming nog even te hoog gegrepen.
We laten hen tijdens onze initiaties de mogelijkheid om zelf te kiezen wanneer
ze hier klaar voor zijn, terwijl we ondertussen hun verlangen om te leren onderhouden en bevredigen. Bij Hobo kunnen ze deelnemen aan enkele initiaties
waarbij ze een minimum aan basiskennis kunnen verwerven, op hun tempo en
zonder verplichting.
We zijn trots op deze initiatieprojecten binnen Hobo en houden de toegang ernaartoe zo laagdrempelig mogelijk: voor de meeste geldt geen inschrijving en je
kan op elk moment vrij instappen of vrijblijvend éénmaal komen proeven. Het
samenzijn en samen leren zet mensen in beweging en het opent deuren: doorverwijzing naar opleidingen, scholen of organisaties is dan ook een essentieel element van de initiaties. Ten slotte steunen vele initiaties op de inzet van vrijwilligers en op stevige samenwerkingen met partners uit Brussel, zoals Maks vzw,
Kookmet...
De hoop die we koesteren is dat de mensen die bij Hobo deze initiaties volgen op
een bepaald moment de mogelijkheid en/of kracht vinden om het proces dat ze
bij ons hebben opgestart zelfstandig verder te zetten. In dat geval staan we
klaar om hen naar de gepaste instanties door te verwijzen.
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362 deelnemers
1809 deelnames

COMPUTER
In onze samenleving neemt digitale technologie
een steeds grotere plaats in. Thuislozen beschikken
vaak niet over het materiaal, een internetconnectie
of de juiste competenties. Velen van hen zijn zich
onvoldoende bewust van de mogelijkheden en de
gevaren die online toepassingen zoals pc-banking,
Tax-on-web, Irisbox,... inhouden. Ook het zoeken
naar een opleiding of een job verloopt steeds
meer via internet. Het verkleinen van de digitale
kloof is dan ook een prioriteit van Hobo. We moedigen deelnemers aan om tijdens de wekelijkse
computerinitiatie hun kennis te vergroten en zelfstandig te leren werken. Er is geen enkele voorkennis vereist. Omdat het aantal deelnemers klein is
(max. 12 personen), passen we de inhoud van de
les aan de specifieke behoeften van de verschillende deelnemers aan. Zo kan het gaan over de onderdelen van de computer (hoe werken toetsenbord, muis, scherm en randapparaten), het besturingssysteem en belangrijke programma’s zoals
Microsoft Office en webbrowsers. Blind leren typen is ook mogelijk.
Sinds 2014 krijgen we hulp van enkele enthousiaste lesgevers van Maks vzw om de deelnemers aan
de computerinitiatie te helpen. Zij werken met ons
samen in het kader van het project “Wie online”.
Ook in 2016 konden we op hun steun rekenen.

FRANS
De initiatie ‘Frans’ is een gezellig lesmoment waarbij geïnteresseerden zich het hele jaar door mogen aansluiten. In een kleine groep wagen we ons aan enkele noties van het gesproken en geschreven Frans. De nadruk ligt voornamelijk op uitspraak en op bruikbare woordenschat voor het dagelijks leven. Naast het laagdrempelig karakter van de les, is de doelstelling van deze initiatie ook het doorverwijzen
naar het Brusselse aanbod van officiële Franse taalvormingen. Zo bestaat er een heel breed aanbod van lessen bij allerhande vzw’s,
waaronder “Lire et Écrire” maar ook het volwassenenonderwijs (CVO of promotion sociale). Voor diegenen die hier geen plaats vinden of
hier nog niet klaar voor zijn, blijven de initiatielessen Frans op Hobo een oplossing bieden.
In 2016 zijn 28 van de 68 deelnemers succesvol doorverwezen naar Franse les in Brussel.

KOKEN
Tijdens het kookatelier ligt de focus op goedkope, gezonde, ecologische en seizoensgebonden voeding. Het is een gezellig moment waarbij de doelstellingen worden gerealiseerd door samen inkopen te doen, de maaltijd te bereiden en natuurlijk samen te eten. De maaltijden
zijn steeds vegetarisch. Regelmatig koken we ook op de Anderlechtse slachthuizen, tijdens de Kookmet van Cultureghem. Hier wordt op
dezelfde manier gewerkt, maar staan ontmoeting en netwerkvorming centraal.

NAAIEN
In het naaiatelier van Hobo kunnen beginners terecht om te leren werken met een naaimachine. Aan de hand van kleine projectjes leren ze
de technische kneepjes van het vak. Nadien zijn ze welkom om hun eigen kleding te herstellen en aan te passen of ze brengen zelf ideeën
en stof mee waarmee we samen aan de slag gaan. De mensen die reeds goed met een machine kunnen werken, hebben de mogelijkheid
een machine te reserveren om zelfstandig te werken.

NEDERLANDS
Elke woensdagvoormiddag biedt Hobo een initiatie Nederlands aan. Daarbij werken we met modules die steeds vier weken beslaan en
telkens een ander thema hebben. We zorgen ervoor dat de module zo veel mogelijk op zichzelf staat teneinde instroom doorheen het jaar
mogelijk te maken. Om de toegangsdrempel nog extra te verlagen is inschrijven niet vereist. De uiteindelijke doelstelling van deze activiteit is om het verlangen brandende te houden de Nederlandse taal te leren, tot een structurelere oplossing kan worden gevonden. Net
zoals bij Frans is het uiteindelijke doel om de mensen door te verwijzen naar andere opleidingen.
We bieden dit systeem van initiatielessen Nederlands aan in twee groepen. Elk van deze groepen komt één keer per week samen. We
voorzien tevens uitstappen naar het Muntpunt en projecteren ook enkele Nederlandstalige films om hen op een alternatieve wijze met de
taal in contact te laten treden. Een facultatieve oefenklas werd opgestart vanaf oktober 2015 waar mensen die deelgenomen hebben
aan de initiatielessen Nederlands de verworven taalkennis kunnen oefenen via computeroefeningen onder begeleiding van een gedreven
vrijwilliger.
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6. ONTMOETING
Andere mensen ontmoeten en in interactie gaan met je omgeving. Een belangrijk aspect van de pijler ‘activiteiten’ is de mogelijkheid die het biedt tot ontmoeting. Het hebben en houden van een sociaal netwerk kan niet onderschat worden. In die mate zelfs
dat het Steunpunt voor Algemeen Welzijnswerk het definieert als één van de meest bepalende factoren waardoor mensen uit thuisloosheid geraken en blijven. (bron: www.steunpunt.be) Thuisloosheid is een proces van ontankering: het verlangen in interactie te
treden met andere mensen kan door het verkeren in thuisloosheid sterk bemoeilijkt worden. Contact met familie en vrienden
wordt problematisch of negatief geladen, tijdsinvullingen die mogelijkheid tot interactie gaven worden bemoeilijkt en in het ergste geval gestaakt (vrijetijdsbeleving, werk,...). Vele thuisloze mensen kampen dan ook met een sociaal isolement. Om dit tegen
te gaan is tijd en moed nodig, maar ook kansen om in contact te treden met anderen. Doorheen ons hele activiteitenluik bieden wij
deze mogelijkheid aan. Onze activiteiten zijn kansen om zich opnieuw te ankeren, nieuwe vriendschappen aan te gaan en op een
vrijblijvende manier opnieuw in contact te treden met de omringende wereld.

DAGUITSTAPPEN

KODIEL

Elke vakantie organiseren we een daguitstap. We
huren een bus of gaan met het openbaar vervoer en
vragen aan de deelnemers een kleine bijdrage. Zowel volwassenen als kinderen kunnen deelnemen. Met
deze uitstappen willen we thuislozen de kans geven
om plaatsen te bezoeken waar ze anders moeilijk
naartoe kunnen gaan. Zo bezochten we dit jaar Technopolis en de Sint-Romboutstoren in Mechelen, de Zoo
van Antwerpen, het Kasteel van Beauvoorde & Abdijmuseum Ten Duinen en de stad Soignies. Elke uitstap
was een groot succes en werd door onze mensen met
veel plezier beleefd!

Op 1 juni 2001 namen onthaalhuis Albatros en beschut wonen De Schutting het

SOIREE HOBO

tiever zelfbeeld, meer vertrouwen in zichzelf, hun omgeving en hun toekomst.

initiatief om te starten met de Thuislozenboerderij Kodiel. Ze creëerden een
plaats waar de meest kwetsbare thuisloze mensen, die niet meer in aanmerking
komen voor werk of vorming, graag naar toe komen. Mannen, vrouwen en ouders met kinderen zijn er welkom. Er wordt geen enkele selectie gemaakt op
basis van herkomst, overtuiging, motivatie of onderliggende problematiek. Het
aanbod is non-directief: mensen worden uitgenodigd om mee te doen, maar
iedereen is vrij om daar al of niet op in te gaan.
Kodiel biedt een ruime waaier van activiteiten aan waarbij het accent ligt op het
omgaan met dieren. Ze wekken passie op bij de deelnemers zodat zij opnieuw
een doel hebben om 's morgens op te staan. Hierdoor ontwikkelen ze een posiEen groter verantwoordelijkheidsgevoel geeft hen opnieuw zin om actief bezig
te zijn, waardoor ze terug meer vat krijgen op het verloop van hun dagelijks

Donderdagavond staat in het teken van gezelligheid
en ontspanning. Soirée Hobo, dat is elkaar ontmoeten
rond een spel of rond de eettafel. We spelen samen
gezelschapsspellen (Uno, Rummikub, Triominos,…) of
praten wat bij. We voorzien ook een gezonde en
lekkere maaltijd. Om de twee weken combineren we
deze activiteit met een culturele uitstap; we gaan
naar de film, een concert, expo of een theatervoorstelling.

leven. Binnen dit kader spelen de intellectuele en/of verbale mogelijkheden van
de mensen geen enkele rol. De activiteiten kunnen en mogen beleefd worden
als ontspanning, als zinvolle bezigheid, vanuit een nieuwsgierigheid om iets te
leren of binnen een zoektocht naar een nieuwe stimulans. De groene agrarische
omgeving straalt rust uit en de deelnemers hebben er een overvloed aan bewegingsruimte. Verschillende organisaties die zorgen voor opvang en/of begeleiding van thuisloze mensen, kunnen mensen toeleiden naar Kodiel. Elke zomer
organiseren we samen met Kodiel een grote barbecue op de boerderij.
25

303 deelnemers
842 deelnames

Kodiel

PROJECT VRIJDAG

Het project ‘Vrijdag’ draait om één centrale pijler: ontmoeting. We willen ons publiek weer in interactie laten treden met anderen, het gevoel dat ze alleen staan opheffen. Het ‘wat’ is hier bijgevolg minder van belang dan het ‘hoe’. We creëren een ruimte die thuisloze mensen
de mogelijkheid geeft uit hun isolement te treden zonder aanspraak te maken op eventuele talenten, interesses, … De invulling van deze
momenten zijn bijgevolg heel divers: een filmprojectie, een wandeling in het Zoniënwoud met picknick, een bowlingsessie, een operabezoek,
… en dit steeds in groep, samen, binnen een gezellig kader: bv. door een filmprojectie aan te kleden met een hapje en een drankje, koffie
en gebak, … Deze activiteiten organiseren om de 2 weken op vrijdag, en dit ‘s middags of ‘savonds. In 2016 ondervonden we op bepaalde momenten moeilijkheden met het regelmatig organiseren van deze activiteiten en werd de frequentie van ‘tweewekelijks’ moeilijk behaald. Dit vertaalt zich uiteraard in onze deelnamecijfers, die beduidend lager liggen dan vorig jaar.
Zo bezochten we in 2016 het museum voor Natuurwetenschappen en het paleis van Coudenberg, gingen we bowlen en projecteerden we
enkele oude Franse films in ons atelier. De groep is zeer divers qua leeftijd, geslacht en nationaliteit wat de beoogde onderlinge uitwisseling een zeer aangenaam en interessant karakter geeft.
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7. SOCIO-ARTISTIEKE WERKING: Forsiti’A

Voorstelling « C’est pas parce que tu t’arrêtes de pédaler que ton vélo va s’arrêter »

Het belang van het theaterproject en cultuurparticipatie in het algemeen is voor Hobo een evidentie, ondanks dat cultuurparticipatie op het eerste zicht geen noodzaak lijkt voor thuisloze
mensen. Samen met het beleid, waar cultuurparticipatie niet meer uit weg te denken valt,
onderschrijven we het belang van actief deelnemen aan cultuur.

33 deelnemers
732 deelnames

Hobo ontdekte reeds lang geleden dat cultuurparticipatie een ‘bindmiddel' kan zijn. Het theaterproject is voor de deelnemers een manier
om hun leven meer structuur te geven. Ze krijgen een doel, iets om naar te streven. Het is iets om zich voor in te zetten en dat zorgt ervoor
dat ze de problemen van het dagdagelijkse leven even achter zich kunnen laten. Deelname aan een project als ons theaterproject vereist
tevens een groot engagement van de deelnemers. Engagementen opnemen en volhouden is vaak een struikelblok voor de doelgroep,
maar binnen dit project geven we hen de ruimte om hieraan te werken. Wanneer ze erin slagen na vallen en opstaan dit engagement aan
te gaan, geeft dit hen kracht en geloof in hun eigen kunnen. Op die manier vinden ze de motivatie terug om ook andere levensvlakken aan
te pakken.
Sinds 2009 werkt Hobo nauw samen met gemeenschapscentrum De Markten aan sociaalartistieke projecten, onder andere een jaarlijks
theaterproject. Daaruit groeide Forsiti’A: een sociaalartistiek gezelschap van Hobo, Link=Brussel & gemeenschapscentrum De Markten. Het
gezelschap staat open voor iedereen met een passie voor Brussel en ambitie om op de planken te staan. Vanuit de 3 partnerorganisaties
vinden deelnemers met uiteenlopende sociaaleconomische achtergrond de weg naar het gezelschap.
Een theaterproject speelt actief in op alle werkdomeinen van onze organisatie. Zo wordt er ingezet op sociale competenties, meer bepaald op actief participeren, opkomen voor eigen rechten, samenwerken en het bekomen van een waardebesef waaronder o.a. respe ct,
eerlijkheid en solidariteit. Door het actief participeren aan het uitdenken van het project leren de deelnemers autonoom te denken en te
handelen (informatieverwerving, probleemoplossend denken, zelfsturing, kritisch en reflectief denken en zelfredzaamheid) en wordt er
gesleuteld aan de motivationele competenties (durven exploreren en cliëntparticipatie). Door middel van het leren en schrijven van teksten,
het spreken voor publiek, de improvisaties,… wordt er ingezet op de functionele competenties (taal, vaktechnisch) en de mentale soepelheid (creativiteit, inventiviteit en flexibiliteit) van de deelnemers. Tot slot is het leren spelen en finaliseren van zo’n project een enorme
boost voor het zelfbeeld (zelfvertrouwen en zelfontplooiing).
De motivatie van de deelnemers voor deelname is even divers als de groepssamenstelling zelf: sociaal isolement, talentontwikkeling, ambitie of gewoonweg goesting om iets moois te creëren. Door middel van een professionele, artistieke & sociale omkadering worden alle
deelnemers in hun drijfveren gestimuleerd en wordt er tevens heel erg ingezet op de groepssfeer, het zelfvertrouwen en de sociale weerbaarheid van de deelnemers. Elk jaar wordt een nieuw project op poten gezet waarbij een artistiek hoogstaande voorstelling het einddoel
is.
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Repetitie: L’ApPART

C’est pas parce que tu t’arrêtes de pédaler que ton vélo va s’arrêter
Regisseur/acteur/muzikant Hans Van Cauwenberghe en muzikante Ciska Thomas gingen in mei 2015 aan de slag met een diverse groep
van 35 gemotiveerde Brusselaars. Vanuit verhalen, belevingen, emoties schreef de groep teksten en muziek. Zo kwam 'C'est pas parce
que tu t'arrêtes de pédaler que ton vélo va s'arrêter' tot stand. Een Brussels muziekspektakel, bij momenten heel breekbaar maar tegelijk
zeer toegankelijk voor een ruim publiek. Het proces resulteerde in 2015 vijf uitverkochte voorstellingen die plaatsvonden in het gemeenschapscentrum De Markten. Het project bleek een groot succes. Productiehuis De Chinezen liep warm voor het verhaal en kreeg zijn enthousiasme verkocht aan de VRT. In februari 2016 werd 10 weken lang een item uitgezonden in 'Iedereen Beroemd' over de deelnemers
en de muziek die ze schreven. In het verlengde daarvan kon de groep ook een full CD opnemen en werd de voorstelling verschillende
malen herhaald binnen en buiten Brussel. In de zomer vertrok de groep op uitnodiging van het bisdom van Antwerpen mee op bedevaart
naar Lourdes., om daar verschillende malen op te treden voor de zieke mensen. Maar de kers op de taart was de selectie voor het Theaterfestival als eerste en enige sociaal artistieke project ooit. Prachtige kansen om de kracht van onze doelgroep en van de diversiteit in
Brussel op een positieve manier in beeld te brengen en zo het omgaan met diversiteit in onze samenleving te stimuleren.

L’ApPART
Terwijl de Vélo aan een ongekend tempo bleef verder bollen, ging actrice en regisseuse Eva Schram voor de zomer aan de slag met een
nieuwe groep. Sinds september werkt ze samen met regie-assistente Karlien Torfs aan L’ApPART. Een plek in de stad. Apart leven we
samen. Individueel en liefst hoogstpersoonlijk. We ergeren ons, tot we gedwongen worden om te beseffen dat ons ‘zijn’ erg afhangt van
hoe we ons verhouden tot de ander. Het resultaat van dit project zal te zien zijn in het voorjaar van 2017.
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8. SOCIO-SPORTIEVE WERKING

250 deelnemers
15 teams
24 competitieavonden
18 trainingsstages
18 thuiswedstrijden van BX Brussels
2 openingsevents
1 finaletoernooi
Deze cijfers werden niet opgenomen
bij de activiteiten van Hobo
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De socio-culturele en socio-artistieke methodiek wordt erkend als een waardevolle, gemeenschapsversterkende methodiek. Cultuur
en participatie worden op verschillende manieren ondersteund en er is niemand die het belang ervan nog zou durven ontkennen.
Sport heeft deze erkenning echter niet. Nog niet, hopen wij. Verschillende initiatieven in Brussel roepen op om socio-sportieve werkingen meer te ondersteunen en meer waardering op te brengen voor de onschatbare positieve invloed die zij hebben op het sociaal weefsel van onze maatschappij.
Iedereen sport wel eens of heeft op de één of andere manier wel eens te maken met sport. Of dat nu is vanaf de zijlijn, als trouwe
supporter, of op het sportveld als gepassioneerde speler. Sport brengt mensen bij elkaar, verbindt. Sport vormt mensen, leert mensen door te zetten, zich aan te passen. Het geeft mensen controle over zichzelf en versterkt het welbevinden.
Socio-sportieve werkingen zijn zich daar sterk van bewust en gebruiken sport als hefboom om sociale ontwikkeling te bekomen.
Niet alle sportwerkingen zijn per definitie ‘sociaal’ van aard. Om aanspraak te maken op die term, dient een sportwerking extra
aandacht te hebben voor de veelvuldige uitsluitingsmechanismen die heersen in onze maatschappij en actief stappen te ondernemen om deze teniet te doen. De focus bij een dergelijke organisatie ligt niet alleen op de sportieve prestatie, maar eveneens op de
maatschappelijke. ‘Staan we open voor iedereen en zetten we actief stappen om dit te verwezenlijken?’, ‘Hoe kunnen we onze
sportactiviteiten empowerend en emancipatorisch maken?’, ‘Houden we genoeg rekening met de socio-economische of psychosociale achtergrond van onze deelnemers?’. Het is het stellen van dergelijke vragen dat het verschil maakt tussen een sportactiviteit en een socio-sportieve activiteit.
Hobo gelooft in socio-sport, in een sportaanbod dat democratisch en laagdrempelig is. Zodat ook de meest kwetsbare personen uit
onze samenleving van sport kunnen genieten. Het is vanuit die optiek dat wij ons al een heel aantal jaren inzetten voor het project
BXLR Cup, een socio-sportief voetbalproject voor dak- en thuisloze mensen.
BXLR Cup is een Brussels socio-sportief voetbalproject voor dak- en thuisloze mensen. We organiseren het hele jaar door voetbaltrainingen, stages, competitieavonden en tornooien. Dit project, opgestart door Hobo, kent een ongelooflijk succes. Naar aanleiding van dit succes zijn we enkele jaren geleden een ijzersterke samenwerking aangegaan met de vzw Belgian Homeless Cup, in die mate zelfs dat zij nu
de eindverantwoordelijkheid voor dit project dragen, met Hobo als volwaardige partner.
Hobo organiseert gezamenlijk met Belgian Homeless Cup de dagdagelijkse activiteiten. Daarnaast doen zowel de twee mannenteams als
het vrouwenteam van Hobo mee aan de competitie. In totaal nemen 15 ploegen* deel aan de BXLR Cup, onderverdeeld in drie poules,
die elk éénmaal per maand samenkomen om te voetballen. Twee maal per maand is er een competitieavond waarop zes ploegen en een
totaal van gemiddeld 60 personen elkaar ontmoeten, voetballen en ervaringen uitwisselen. Hobo zorgt op deze avonden voor praktische
ondersteuning en de organisatie. We bieden tevens een zaal aan voor andere organisaties van thuisloze mensen om elkaar te ontmoeten,
een vriendenmatch te spelen of simpelweg te trainen.
Deze activiteit is het hart en ziel van ons voetbalproject. Deze competitie zorgt dat we de mensen bij elkaar krijgen, dat we hen kunnen
motiveren en inschakelen in een groter geheel. De aanwezigheid van verschillende organisaties en een heleboel mensen zorgt dat de
deelnemers hun sociaal netwerk kunnen uitbreiden, ervaringen kunnen uitwisselen en elkaar doorverwijzen. We hebben een samenwerking
met BX Brussels, waardoor naast het sociale luik, ook het sportieve luik op een professionele wijze georganiseerd kan worden. Deze samenwerking houdt in dat we onze mensen kunnen doorsturen naar BX Brussels voor een intensieve voetbalstage en dat zij gratis deel mogen uitmaken van de supportersclub van BX Brussels. De mogelijkheid wordt aangeboden om na deze stages door te groeien naar vrijwilligersposten binnen de organisatie BX Brussels. Vorig jaar werden ook enkele spelers opgenomen in de reguliere voetbalcompetitie. Zowel
de stages als de supportersclub zijn een overweldigend succes.


vzw Pigment, Hobo met ‘Jallez!’, Hobo met ‘Les Barons de Bruxelles’, Petit Château, WSP Fedasil, Chez Nous in samenwerking met JES met ‘Chez Jes’, VCM, KAJ,
Foyer George Motte, Jamais Sans Toit, Petit Riens, Le Huitième Jour, La Mass, Minor Ndako, Bon,
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9. SPORT
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Sport maakt een groot deel uit van het aanbod van Hobo. We
organiseren meermaals per week sportactiviteiten en houden
daarbij rekening met de complexiteit van de situatie van onze
doelgroep.

282 deelnemers
875 deelnames

Heel wat drempels weerhouden onze mensen ervan om deel te
nemen aan het reguliere aanbod van sportactiviteiten in Brussel. De financiële drempel is de meest vanzelfsprekende. Sporten is niet goedkoop; elke club vraagt een bijdrage, er moet
een uitrusting gekocht worden die wekelijks dient te worden
gewassen, er is een busticket te betalen heen en terug... We
organiseren onze sportactiviteiten op zo’n manier dat deze
drempel zo goed als verdwijnt.

FITNESS
Elke week krijgen onze mensen de mogelijkheid deel te nemen
aan onze fitnessactiviteit. Fitnessen kan een overbodige luxe
lijken, maar voor velen is het onontbeerlijk. Mensen met een
zwakke fysieke conditie, al dan niet door overmatig middelgebruik of door hun precaire situatie, krijgen er immers de mogelijkheid om langzamerhand hun lichaam opnieuw te sterken.
Hobo zorgt voor de nodige omkadering, zoals de fitnessruimte,
fitnesskledij en uitleg over de verschillende apparaten, zodat
de mensen zich volledig kunnen richten op de sportieve prestatie. Deze is immers niet alleen lichamelijk versterkend, maar
kan ook mentaal positieve dingen verwezenlijken. Veel mensen
hebben immers menige zorgen aan hun hoofd. De fitness lost
deze niet op, maar zorgt voor een moment van ontspanning en
van zorgeloosheid. De sportieve prestatie is opluchtend en
zorgt voor een algemeen goed gevoel. Om dit te realiseren
hebben we een samenwerking met Firegym. Zij zorgen ter
plaatse voor de nodige ondersteuning (en aanmoediging).

Gaan sporten is ook niet meteen evident voor iemand in een
moeilijke situatie. Er zijn culturele drempels te overwinnen,
een sociale code te respecteren. Voor iemand met veel kopzorgen is dat soms moeilijk te aanvaarden. We vangen die stress
op door de lust voor het spel voorop te plaatsen en op maat te
werken in onze begeleiding. We en geven kansen in de mate
van het mogelijke. We geven uitleg, toelichting en bieden
ruimte en tijd voor groei.
Via ons sportaanbod geven we een aanzet aan mensen in een
onstabiele periode om enige structuur te vinden in hun leven.
Sport heeft daarnaast de eigenschap dat het een specifieke
dynamiek op gang brengt die de beoefenaar voortstuwt naar
persoonlijke verbetering, door inzet en toewijding. Een dergelijke positieve beweging geeft een andere draai aan de beleving. Mogelijk wordt de energie die wordt opgedaan en hervonden zo ingezet binnen andere domeinen van het leven.

PING-PONG
Binnen haar sportaanbod biedt Hobo wekelijks een ping-pongactiviteit aan. Hiervoor werken we samen met Allee Du Kaai:
zij stellen hun locatie ter beschikking voor onze tafels en spelers. De activiteit is recreatief van aard, maar voor zij die willen leren bieden we een initiatie aan in de basistechnieken.
Met Hobo nemen we verder ook deel aan het jaarlijkse tornooi, georganiseerd door Home Baudouin. Enkele keren per
jaar zetten we in samenwerking met dit onthaalhuis een training op in de sportzaal van A.S.C.T.R. aan de Heysel. De pingpongactiviteit is stopgezet in december 2016 bij gebrek aan
personeelskracht.

Ten slotte creëren we via onze sportactiviteiten ontmoetingsruimtes waar de ene mens de andere kan ontmoeten in zijn
hoedanigheid van speler, en niet in zijn hoedanigheid van
thuisloze persoon. De impliciete aanpak van het sporten stelt
ons in staat om mensen bij elkaar te brengen omheen één en
hetzelfde doel, mensen die anders maar moeizaam contact
leggen omwille van verschillende uitsluitingsmechanismen.
Op Hobo organiseren we verschillende sporten, met verschillende insteken. Op deze manier pogen we zoveel mogelijk
mensen aan te zetten tot sporten.
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ZWEMMEN
Om de twee weken gaan we op woensdagnamiddag zwemmen in het zwembad van Etterbeek. We kozen voor dit zwembad omdat het
zeer leuk is om de kinderen mee naartoe te nemen! Ook is er voor elk wat wils; een ondiep ligbad voor zij die wat willen dobberen, een
schuif-af voor de kinderen, ploeterbaden voor de allerkleinsten en een baantjes-zwembad voor de sportievelingen. Zwemmen is een ideale sport die zorgt voor ontspanning, afkoeling, plezier en gezelligheid. Voor zij die niet over zwemmateriaal beschikken, leent Hobo
zwembroeken, badpakken, badmutsen of andere zwemattributen uit.

VOETBAL
Het Hobo voetbalteam MANNEN: JALLEZ JALLEZ!
Het voetbalteam van Hobo (Jallez!) traint één keer in de week. Naast de vanzelfsprekende ontspannende en sportieve factor van voetbal,
werken we tevens aan nuttige attitudes als op tijd komen, het naleven van afspraken, kunnen functioneren in een groep en dergelijke meer.
De structuur van het voetbalspel en de trainingen bij Hobo laten toe om met vallen en opstaan niet alleen het voetbalspel maar ook de
voorgaande attitudes aan te leren. Voor vele mensen is ‘de voetbal’ het moment bij uitstek om hun netwerk uit te breiden. Doordat we met
het hoboteam vaak vriendschappelijke matchen spelen tegen andere organisaties wordt het sociale netwerk van deze mensen gevoelig
uitgebreid.
Voetbal is een uitstekend medium om deze zaken te realiseren. Het is immers voor veel van de deelnemers een belangrijk deel van hun
leven en een uitgelezen kans om doorheen een activiteit die ze als bijzonder beschouwen hun leven een nieuwe wending te geven. Om de
mensen deze sport zonder zorgen te laten beleven, zorgt Hobo voor het nodige voetbalmateriaal zoals ballen, uitrustingen en natuurlijk
een zaal. Net zoals de voorgaande jaren hebben we deelgenomen aan de Brusselse cup voor thuisloze mensen (BXLR Cup). Het deelnemen aan dergelijke tornooien is enorm motiverend, spannend en heeft een positieve invloed op het zelfvertrouwen van de deelnemers.

Het voetbalteam ‘Les Barons de BXL’
Les barons is een voetbalploeg samengesteld uit personen van verschillende organisaties, en meer specifiek onthaalhuizen. Hobo zorgt
voor de toeleiding van de deelnemers naar deze activiteit en neemt de praktische organisatie op zich. Tot en met juni hadden we de hulp
van twee fantastische trainers om deze activiteit te organiseren. We hebben deelgenomen aan de Belgian Homeless Cup en hebben daarnaast nog verschillende andere teamvormende activiteiten ondernomen. Deze voetbalploeg komt, in tegenstelling tot Jallez Jallez!, onze
andere voetbalploeg, met enkele ‘verhoogde’ drempels. We verwachten van de mensen die deelnemen aan ‘Les Barons’ dat ze zich inschrijven in een bepaald parcours. Ze ondernemen stappen op andere domeinen dan sport, komen langs bij Hobo voor trajectbegeleiding
of een vorming en dergelijke meer. We verwachten dat zij aanwezig zijn of verwittigen bij afwezigheid. Ook de praktische organisatie
van en het samenwerken met elkaar als team wordt gedeeltelijk aan hen overgelaten. De resultaten van dit project op sociaal vlak: elkaar
ondersteunen, zelforganisatie, zich langdurig engageren voor iets, enzoverder liegen er niet om: Les Barons font du progrès!

SPORTDAG
Al drie jaar op rij bieden we eenmaal per jaar in samenwerking met de Belgian Homeless Cup een sportdag aan. In 2014 kon dit doorgaan in Tongerlo en konden we maar liefst 200 mensen vanuit Hobo aan het sporten zetten. Het jaar erna, bij gebrek aan budget, zijn we
naar Antwerpen gegaan met een groep van een 40-tal mensen. Ook in 2016 hebben we dit kunnen realiseren. Sportopia (een hal van
5000m² gevuld met allerhande sportinfrastructuur) heeft onze mensen ook dit jaar opnieuw een onvergetelijk dag bezorgd!
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10. TOEGANG TOT INTERNET & COMPUTER

Internet is niet meer weg te denken uit ons leven. We zijn steeds meer digitaal verbonden met familie, vrienden, overheidsdiensten,… Voor thuislozen is het belangrijk dat ze kunnen aansluiten bij deze evolutie. Hobo zet daarom sterk in op het dichten van
de “digitale kloof”. We willen zoveel mogelijk mensen vertrouwd maken met alles wat er online beweegt.
We beschikken over een computerruimte met twaalf PC’s. Deze computers staan elke dag op een vast moment ter beschikking voor
onze mensen om naar opleiding/werk of een woning te zoeken. Bovendien organiseren we wekelijks een computerinitiatie en
tweemaal per week kunnen de mensen vrij op internet. De computers worden ook gebruikt op andere momenten zoals Atelier Duizendpoot en het Jobatelier.

INTERNET
Het internetatelier biedt aan de mensen de mogelijkheid om vrij gebruik te maken van PC’s en internet. Vaak onderhouden ze hun sociale
contacten (e-mail, Facebook, Badoo,…). Sommigen gaan op zoek naar werk of woning, anderen zoeken inlichtingen of volgen het nieuws
in de wereld. Ze kunnen altijd hulp vragen aan een medewerker van Hobo. Niet iedereen is immers vertrouwd met alle onlinetoepassingen. Het internetatelier is een laagdrempelige activiteit waarin het nuttige aan het aangename wordt gekoppeld.
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11. VROUWENWERKING

BXLR CUP LADIES
84 deelnemers
276 deelnames

Sinds enkele jaren zet Hobo extra in op
activiteiten voor vrouwen. We constateren immers dat er een duidelijke stijging is van het aantal vrouwen binnen
de dak- en thuislozensector. Ook de
vraag naar activiteiten specifiek voor
vrouwen nam voortdurend toe. Aan de
hand van een gevarieerd aanbod van
activiteiten beïnvloeden we op een positieve manier het zelfvertrouwen en
zelfbeeld en doorbreken we de sociale
isolatie van de deelneemsters.
Sporadisch worden er ook speciale vrouwenactiviteiten georganiseerd. Zo vieren we elk jaar de Internationale dag
van de Vrouw, waar we gedurende een
hele dag een brede waaier aan activiteiten aanbieden. Samen zorgen we die
dag voor een lekker buffet en een leuke, gezellige sfeer!
Zowel op onze jaarlijkse Hobodag als op
oudejaarsavond denken we aan ‘onze
madammen’ en zorgen we voor een
‘henna-atelier’, waar ze gratis hennatattoos kunnen laten aanbrengen.

In het kader van de BXLR Cup zijn we in 2013 gestart met een vrouwenploeg. Elke donderdagavond organiseren we een training in de sportzaal van de VGC in Koekelberg. Sporadisch wordt er ook een vriendschappelijke wedstrijd gespeeld tegen de plaatselijke minivoetbalploeg ‘Molenbeek Girls’. Omdat we vaak te maken hebben met alleenstaande moeders, voorzien we twee à drie begeleiders die de kinderen opvangen zodat alle vrouwen
de kans hebben om deel te nemen. Ook de kinderen kunnen zo ontspannen en buiten het
opvanghuis in een veilige omgeving gestimuleerd worden om te bewegen en te ontdekken.
Deze activiteit kon enkel tot stand komen dankzij onze gemotiveerde trainster Florence.
Sinds 2015 neemt onze vrouwenploeg ook deel aan de BXLR Cup-competitie, waarbij ze
het opnemen tegen andere Brusselse ploegen. Ook trachten we, indien we voldoende gemotiveerde vrouwen hebben, deel te nemen aan de competities tussen de vrouwenploegen
van de Belgian Homeless Cup.

ZWEMMEN
In het voorjaar van 2016 zijn we wekelijks op woensdagavond gaan zwemmen in het
zwembad van het Jan-van-Ruusbroeckcollege in Laken. Deze activiteit werd georganiseerd
in samenwerking met Buurtsport Brussel. Ondanks het leuke aanbod en het trachten te motiveren van de vrouwen, konden we deze activiteit geen succes noemen. Daarom hebben we
in juni beslist om deze activiteit stop te zetten.

YOGA
In samenwerking met Link=Brussel zijn we in 2015 gestart met Yoga-initiaties voor vrouwen.
Elke vrijdagochtend, uitgezonderd tijdens de schoolvakanties, neemt hier een groep gemotiveerde vrouwen aan deel. Deze beginnersinitiatie wordt gegeven door een professionele
yoga-instructeur en vindt plaats in het Gemeenschapscentrum De Markten, hartje Brussel.
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12. WINTEROPVANG PROJECT

Hobo nam in 2013-2014 voor de eerste keer deel aan het Pilootproject “Winter 86.400”. Het project verenigt de AMA (Association
des Maisons d’Acceuil et des Services d’Aide aux Sans-abri asbl) en diverse kwalitatieve diensten voor dak- en thuisloze mensen.
Gedurende de winter van 2015-2016 nam Hobo voor de derde keer deel aan het project en dit in de vorm van het aanbieden van
participatieve activiteiten voor gezinnen met kinderen op zaterdag. Ook in de winter van 2016-2017 hebben we deelgenomen aan
dit project.
Tijdens dit project halen we deze kinderen voor even uit hun harde realiteit en geven hen de kans om weer gewoon kind te zijn. Het biedt
bovendien de kans aan de ouders om uit te blazen en zich geen zorgen te maken over hun kind. Op deze dagen bieden we deze kinderen
kansen waar kinderen van die leeftijd normaal recht op hebben, maar die ze door hun moeilijke situatie vaak niet krijgen. Zo zijn er bijvoorbeeld een hele hoop kinderen die nog nooit waren gaan schaatsen tot wij hen met dit project deze kans boden. Ook de onthaalcentra
waar we mee samenwerken voor dit project, gaven aan het een grote meerwaarde te vinden en ondersteunden ons in de realisatie ervan.
We organiseerden 16 activiteiten, waaronder zwemmen, schaatsen, een circus-atelier, bowling, kindermuseum en een muziek-workshop.
16 activiteiten
79 deelnemers
328 deelnames
Daar het project loopt van begin december 2015 tot het einde van maart 2016, leek het ons interessanter om de gegevens op basis van
het hele project te bekijken, en niet op jaarbasis. Daarom hebben we ervoor gekozen om de cijfers van december 2015 niet bij te tellen in
de cijfers van het jaarverslag van 2015, maar deze te verrekenen in het jaarverslag van 2016. Deze cijfers hebben dus betrekking op de
periode van december 2015 tot maart 2016. De cijfers van november en december 2016, zullen worden opgenomen in het jaarverslag
van 2017.
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13. WELZIJN

Kapper, ism CVO Anneesens Funk

Ook op vlak van gezondheid wil
Hobo een voorbeeld zijn. Cliënten
kunnen een afspraak maken om
samen met een medewerker van
Hobo een tuberculosetest te ondergaan bij de VRGT-dienst in het
UMC Sint-Pietersziekenhuis.
Wanneer onze cliënten tijdens
hun activiteit samen een maaltijd
nuttigen, dan zorgen wij doelbewust voor gezond eten. We geven
hen dan ook ‘tussen de soep en
de patatten’ tips en tricks mee
om te werken aan een goede gezondheid. We leren hen aan om
met weinig geld toch gezond te
koken.
31 deelnemers
49 deelnames

KAPPER
In samenwerking met het Centrum Deeltijds Onderwijs (CDO) Anneessens-Funck gaan we elke twee
weken langs op dinsdagochtend voor een kappersbeurt. Onze cliënten kunnen er terecht voor een
frisse was -en knipbeurt. We hebben telkens zo’n 10 plaatsen ter beschikking en kunnen rekenen
op de aanwezigheid van een 4 à 5tal studenten die zich over onze cliënten ontfermen.

VRGT
Preventief TBC-onderzoek gebeurt bij nieuwe bewoners van de meeste samenwerkende organisaties. Wij kunnen dit aanbieden dankzij de VRGT. We begeleiden de mensen éénmaal per maand
naar het UMC Sint-Pieter ziekenhuis. Het tijdig opsporen van tuberculose is van groot belang, niet
alleen voor de persoon in kwestie, maar ook voor de mensen rondom hem en de volksgezondheid in
het algemeen.

TANDHYGIËNE
Om de twee weken kunnen mensen langskomen voor een bezoek aan de tandartsassistente. Zij
werkt preventief en probeert mensen bewust te maken van het belang van goede tandhygiëne. Ze
krijgen een goede tandenborstel en leren hoe ze optimaal hun tanden moeten poetsen en flossen.
Indien de tandartsassistente ernstige problemen opmerkt, verwijzen we de mensen door naar een
tandarts.
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KALENDER
Om de twee weken brengt Hobo een activiteitenkalender uit met het programma voor de volgende twee weken. Het gros van onze
activiteiten gaat steevast door op dezelfde dag en tijdstip. Voorbeelden zijn de initiaties, de sportactiviteiten, … Cultuuruitstappen en occasionele evenementen hebben echter geen vast tijdstip, wat verklaart waarom de kalender tweewekelijks verschijnt.
Het doel van deze kalender is informatie verschaffen op een zo duidelijk en eenvoudig mogelijke wijze. De activiteiten worden weergegeven in blokken met het uur van aanvang en einde. Indien men zich moet inschrijven voor een activiteit en/of als deze betalend is, dan
wordt dit duidelijk gemaakt aan de hand van een pictogram. Ook de activiteit zelf wordt herkenbaar gemaakt aan de hand van een kleine afbeelding. Hiermee willen we potentiële taalbarrières zoveel mogelijk elimineren. Naast ons aanbod staan ook de openingsuren en de
contactgegevens van Hobo weergegeven. Tot slot vermeldt Hobo zijn partnership met Actiris en wijzen we op de mogelijkheid om een Article 27 of een Paspartoe met reductie bij ons te verkrijgen.
Hobo hangt zijn kalender op in de onthaalruimte samen met de bijbehorende affiches waarop de bijzonderheden van elke activiteit worden meegegeven. Tevens zijn er meeneemkalenders beschikbaar voor de doelgroep. De medewerkers van Hobo gebruiken deze kalender
eveneens tijdens hun bezoek aan onze lidorganisaties om zowel de begeleiders als de bewoners ter plekke op de hoogte te brengen van
wat Hobo is en doet. De kalender wordt ten slotte tweewekelijks per mail opgestuurd naar al onze lidorganisaties zodat zij hun mensen
kunnen informeren over ons aanbod.
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STATISTIEKEN ACTIVITEITEN
1089 deelnemers
7400 deelnames

492 deelnemers
2950 deelnames

606 deelnemers
4450 deelnames

GEOGRAFISCHE SPREIDING
Amerika
5 deelnemers
52 deelnames

Europa
België

104 deelnemers
823 deelnames

459 deelnemers
2862 deelnames

Ongekend

Afrika

Azië

55 deelnemers
253 deelnames

429 deelnemers
2992 deelnames

46 deelnemers
418 deelnames
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NOOIT TE OUD OM NAAR HOBO TE KOMEN: DEELNEMERS EN HUN LEEFTIJD

55-64 jaar
18-24 jaar

60 deelnemers
476 deelnames

35-44 jaar

86 deelnemers
483 deelnames

224 deelnemers
1922 deelnames

6-11 jaar

Ongekend
49 deelnemers
268 deelnames

141 deelnemers
429 deelnames

6%

26%

19%

21%

2%

6%

?

8%

4%

6%
2%

25-34 jaar
230 deelnemers
1427 deelnames

0-5 jaar
85 deelnemers
162 deelnames

65+

45-54 jaar
146 deelnemers
1532 deelnames

12-17 jaar
44 deelnemers
121 deelnames
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33 deelnemers
580 deelnames

III. DOORVERWIJZING
Soms kunnen we onze mensen niet helpen, soms kunnen anderen hen beter helpen of zijn ze beter af op een ander adres. In dergelijke situaties is het
onze taak correct door te verwijzen. Mensen die op Hobo langskomen hebben vaak verschillende vragen die niet altijd behoren tot de doelstellingen
van onze organisatie. In die gevallen doen we beroep op andere organisaties en zorgen we ervoor dat de persoon terecht komt bij een dienst die beter in staat is om op bepaalde vragen in te gaan.
Een ander facet van onze doorverwijzing is het belang dat we hechten aan het (re-)integreren van onze doelgroep in reguliere organisaties. We spreken dan over bijvoorbeeld sportclubs, theatergroepen, vrijwilligerswerk. Doorheen het organiseren en faciliteren van de deelname van onze doelgroep aan het vrijetijdsaanbod in Brussel, helpen we hen impliciet bij het (opnieuw) leggen van sociale contacten en het opnemen van een
(langetermijns-) engagement. Een dergelijke taak vraagt heel wat tijd en specifieke aandacht. Bijzondere aandacht gaat hierbij naar het wegwerken
van drempels. In de mate van het mogelijke treedt Hobo op als facilitator in dit individuele proces naar een nuttige tijdsbesteding.

TOELEIDING NAAR CULTUUR
Het cultuuraanbod in Brussel is ruim en veelomvattend. Hobo zorgt voor de toeleiding naar dit aanbod op verschillende manieren. Eerst en vooral gaan we
zelf met onze mensen naar voorstellingen, concerten en dergelijke meer. We bieden echter ook de mogelijkheid aan om individueel deel te nemen aan de
verschillende culturele initiatieven te Brussel. Elke maand kunnen de mensen een ‘Article 27’ komen halen. Met dit ticketje kunnen ze aan een reductietarief van
1,25 euro deelnemen aan culturele activiteiten binnen verschillende organisaties die dit project ondersteunen. Een tweede individuele doorverwijzing gebeurt
in samenwerking met de cultuurdienst van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Hobo is erkend als doorverwijzende organisatie voor het verkrijgen van een
‘Paspartoe’ aan reductietarief. Deze kaart opent net zoals Article 27 de deuren van verschillende culturele instellingen in Brussel. Ten slotte kunnen we dankzij
onze partners KFDA en Kaaitheater ook enkele van onze mensen actief laten participeren aan kwalitatieve en artistieke producties.

DUIZENDPOOT
Tijdens dit atelier zetten we in op de individuele doorverwijzing van onze mensen naar het vrijetijdsaanbod in Brussel. Mensen komen met vragen naar sportclubs, culturele groepen, vrijwilligerswerk. We geven deze mensen individuele afspraken tijdens dewelke we samen met hen op zoek gaan naar een organisatie of club. Hobo bemiddelt met de clubs of organisaties over bijvoorbeeld lidgeld of andere vereisten, zodat de drempels om deel te nemen aan reguliere
activiteiten voor onze mensen zoveel mogelijk worden verlaagd. We moedigen mensen ook aan om vrijwilligerswerk op te nemen in andere organisaties, bij
voorkeur buiten de sociale sector. We geloven in de kracht van een onbaatzuchtig engagement en zijn overtuigd dat dit zowel de organisatie als de persoon
die het engagement opneemt op verschillende manieren versterkt.
Duizendpoot organiseert zich als een vorm van trajectbegeleiding. De geïnteresseerde mensen krijgen individuele afspraken waarin zij samen met iemand
van Hobo op zoek gaan naar een antwoord op de specifieke doorverwijzingsvraag die zij hebben. De drempels om succesvol door te verwijzen zijn vaak
hoog (mobiliteit, beschikbaarheid, financiele middelen,…). Door de mensen hierrond te sensibiliseren en hen een traject aan te bieden waarin zij actief met de
vraag aan de slag gaan overheen een wat langere periode, proberen we deze drempels op een structurele manier te verlagen. Dit wil ook zeggen dat we
sterk inzetten op kwalitatieve samenwerkingen met sport, cultuur– en vrijwilligerswerkaanbieders. We lichten de context toe, bemiddelen en zetten in op nazorg. Op deze manier slagen we erin om duurzame oplossingen aan te bieden aan onze doelgroep.
Art. 27: 405 tickets
Duizendpoot: 151
41

IV. SENSIBILISERING
Er zijn heel wat misvattingen over thuisloosheid. Als organisatie zetten we graag in op een genuanceerde algemene opvatting van
deze problematiek. We maken er dan ook werk van om thuisloosheid, vanuit onze eigen ervaring en context, beter bekend te maken bij het grotere publiek. We delen graag onze ervaring met scholen, hogescholen of andere instanties die meer te weten willen
komen over de problematiek.
Daarnaast werken we als dagcentrum op een heel eigen manier met het gegeven thuisloosheid, een manier waarin we geloven en
die we graag kenbaar maken en verduidelijken. Het organiseren van activiteiten voor thuisloze mensen, in tegenstelling tot werken rond woning of tewerkstelling, is iets dat niet als vanzelfsprekend wordt ervaren. Het zou dat echter wel mogen zijn. Het belang van vrijetijdsbeleving voor een persoon valt niet te onderschatten, het geeft immers energie en structuur aan iemands identiteit, het zorgt voor sociale contacten en het realiseren van jezelf. Tijdens presentaties aan geïnteresseerden, vrijwilligers en studenten focussen we op een aanpak die dit domein van het menselijke leven niet uit het oog verliest.
Ook naar andere organisaties die werken met thuisloze mensen willen we deze functie innemen en het positieve effect van het
aanbieden van vrijetijdsbeleving aantonen. We ondersteunen dan ook in de mate van het mogelijke elke (lid-)organisatie die met
een dergelijk aanbod bezig is of wil beginnen. Dit kan door onze expertise te delen, ons materiaal uit te lenen en dergelijke meer.
Tot slot bieden we ook de mogelijkheid aan om stage te lopen bij Hobo. Op deze manier dragen we een steentje bij aan de sociale
assistenten van de toekomst, die mogelijk onze manier van werken mee zullen nemen in hun toekomstige loopbaan.

PRESENTATIES & RONDLEIDINGEN
Hobo krijgt geregeld de vraag naar toelichting bij de problematiek thuisloosheid, of uitleg bij onze organisatie. We gaan hier graag op in. Ook dit jaar
heeft hobo tal van studenten over de vloer gekregen, rondleidingen gegeven of presentaties gegeven aan scholen en hogescholen. Vanuit de specifieke werking van Hobo richten we ons bij deze presentaties specifiek op het belang van vrijetijdsbesteding voor dak- en thuislozen, en het belang van inzetten op het
(her-)creëren van een sociaal netwerk. We vertrekken vanuit wat we doen op Hobo om ook de algemene problematiek van thuisloosheid te behandelen en
te nuanceren. Organisaties waar we presentaties gegeven hebben zijn onder andere het Jan-Van-Ruusbroeccollege, een school in Lille en Odissee (sociaal
werk). We hebben in totaal 3 vormingen en presentaties gegeven in 2016.

VERTEGENWOORDIGING
Hobo zetelt tevens in vele vergaderingen waar we steeds opnieuw de belangen van de doelgroep verdedigen. Enkele voorbeelden hiervan zijn de vergaderingen van het project 86.400, divisieoverleg Thuisloosheid en Wonen van CAW Brussel, BICO (federatie), regio-overleg Brussel, Stuurgroep ARA, stuurgroep ‘persoonlijke zorg– en hulpnetwerken van Brusselaars’.

ONDERZOEK
In de mate van het mogelijke werken we ook mee aan onderzoek. In 2016 hebben we deelgenomen aan de studie omtrent zorg– en hulpnetwerken van
Brusselaars. Hobo zit sindsdien ook in de stuurgroep van dit onderzoek. Dit onderzoek gaat na hoe de netwerken van Brusselaars zich vormen, of zij sterk
ontwikkelt zijn of juist zwak,… en verbindt dit met demografie ten einde zicht te hebben op de ontwikkeling en creatie ervan. Vanuit Hobo hebben we een
specifieke interesse voor dergelijk onderzoek omdat een deel van onze missie natuurlijk is het netwerk van de meest kwetsbare Brusselaars te versterken. De
uitkomst van dit onderzoek lijkt ons dan ook zeer interessant en kan ons mogelijk bijstaan ons werk in de toekomst nog beter te ondernemen. Daarnaast zijn
we altijd bereid om studenten uitleg te verlenen over de doelgroep, interviews te geven voor scripties en thesissen, … . Op deze manier bouwen we mee aan
het theoretische werk waarop de praktijk steunt. In 2016 werden een 10tal interviews gerealiseerd.
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NAWOORD
“On parle de tout ici. Et pour une fois, pas de mes
problèmes. Je sors avec la tête vide. J’ai bien bougé, j’ai fais quelque chose d’utile.” Fred
2016 was een scharnierjaar voor Hobo. Enkele collega’s
werden uitgezwaaid richting andere professionele wegen.
De nieuwe coördinator trok een aantal krijtlijnen waarbinnen
de vernieuwing van Hobo vorm zou krijgen. We zaten vaak
samen om na te denken over de toekomst. Niet vanuit een
drang om alles te willen vernieuwen, maar met een gezonde
blik op de vele kansen die Hobo heeft om onze mensen een
gevarieerd, boeiend en kwaliteitsvol aanbod te doen. De
tewerkstellingscollega’s zetten enthousiast hun schouders
onder het uittekenen van een nieuw BSD-project. We kunnen
nu al zeggen dat Hobo van Actiris groen licht heeft gekregen voor de periode 2017-2020.
Het voorbije jaar zagen we vele nieuwe gezichten. Mensen
werden doorverwezen of vonden zelf hun weg naar Hobo.
Ze werden warm ontvangen en geïntroduceerd in het ruime
aanbod van het dagcentrum. Anciens bleven trouw langskomen en stonden open om kennis te maken met de nieuwe
mensen. De interactie tussen beide groepen en het contact
met onze vrijwilligers creëert een ambiance die iedereen
sterker kan maken. Ontmoeting blijft één van de meest
waardevolle aspecten van Hobo.
Eindtoernooi BHC Gent

Samen met al onze mensen kijken we vol verwachting naar
de toekomst!
Namens het team
Koen Wouters
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