SAMEN ONDER ÉÉN DAK
Meeting, Pigment en de Vrienden van K slaan de handen in elkaar

Sita Vreeling, stafmedewerker communicatie, BWR

Op 12 februari 2015 opende “VOYAACH” haar deuren in de Oppemstraat 54 in Brussel. Het is niet
toevallig dat juist deze organisaties met elkaar in
zee gaan. Alledrie werken zij met mensen zonder
wettig verblijf.
Pigment vzw is een vereniging waar armen het
woord nemen om via sensibilisering armoede te
bestrijden. Pigment komt vooral in contact met
mensen die zich in een precaire verblijfs- of woonsituatie bevinden. Ze proberen om op verschillende manieren tegen sociale uitsluiting te vechten:
via dialoog en ontmoeting, vorming en sensibilisering en actie en verzet.
De tweede partner is het onthaal- en steunpunt
voor mensen zonder wettig verblijf, Meeting. Zij
proberen deze mensen te empoweren, onder andere via laagdrempelige permanentie en vormingen
over grondrechten, beleidsbeïnvloeding. Meeting
is een project van Samenlevingsopbouw Brussel.
De derde organisatie is een vrijwilligersgroep.
De Vrienden van K ondersteunt studenten zonder
wettig verblijf. Ze zorgen ervoor dat ze de mogelijkheden krijgen om verder te studeren en steun
te halen uit het netwerk van de jongerenwerking
zoals KAJ de Mug.

BRUSSELS WELZIJNSNIEUWS

Samen kiezen deze organisaties voor solidariteit
voor mensen zonder wettig verblijf. Ze willen hiermee een positief signaal geven en samen strijden
voor een samenleving waarin iedereen niet alleen
gerespecteerd wordt, maar ook een plaats krijgt.
Daarom hebben ze in hun huis ook een appartement ter beschikking voor een familie in nood.
Daarnaast wil “VOYAACH” een solidariteitskas opbouwen om mensen zonder wettig verblijf te steunen in allerhande behoeftes zoals medische zorg of
onderwijs. Wie mee het verschil wilt maken, kan
een bijdrage storten op BE31 7340 3939 6355.
•
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Foto’s genomen tijdens de opening
van het nieuwe huis op 12 februari 2015

de Vrienden van K
Op de 3de verdieping
huizen de Vrienden van K,
die met jongeren zonder
wettig verblijf werken.

Opvang-woning VOYAACH
De 2de verdieping heeft een
appartement voor een familie
in nood.

Pigment
Op de gelijkvloers en de
eerste verdieping zitten
Pigment en Meeting.
Pigment is een vereniging
waar armen het woord
nemen ...

VOYAACH
Oppemstraat 54
1000 Brussel

...
Meeting
werkt
samen met mensen
zonder wettig verblijf
aan het verdedigen
van grondrechten en
toekomstperspectieven.
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Meer weten?

Meeting

De Vrienden van K:
M: vriendenvank@gmail.com
			W: devriendenvank.wordpress.com
Meeting: 		
T: 02 502 11 40
			M: info@meetingvzw.be
			W: www.meetingvzw.be
			W: www.samenlevingsopbouwbrussel.be
Pigment:		
T: 02 217 68 32
			M: pigment.vzw@gmail.com
			W: http://pigmentvzw.be
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