
Een paar getuigenissen 
Bewoner 1 bij CAW Brussel - Puerto/Huis van Vrede 
Via de huisvesting van Jacques Sermonlaan, hebben we een vrouw van 53 jaar opnieuw kunnen laten 
wonen. Hiervoor heeft ze 16 jaar op straat geleefd. Mevrouw heeft heel veel mee gemaakt tijdens 
deze periode en was zeer vermoeid. Ze gaf aan dat ze het leven op straat niet meer kon dragen, ze 
werd de laatste jaren vaak overvallen en werd geconfronteerd met agressie. De jaren op straat 
hebben haar erg verzwakt, getraumatiseerd, waardoor ze geen verweer meer had. Ze zocht een 
plaats waar ze terug veiligheid en rust kon vinden, dit heeft ze in haar woning gevonden. Haar 
appartement is voor haar haar persoonlijk paradijs waarnaar ze zo lang gezocht heeft. 
In maart 2017 zal ze 2 jaar in dit appartement wonen. Het proces met Mevrouw is niet altijd 
gemakkelijk geweest. Ze heeft terug woonvaardigheden, sociale vaardigheden moeten aanleren, ook 
een thuisgevoel hebben heeft zijn tijd gevraagd. Dit thuisgevoel is heel belangrijk omdat ze dit al 
lange tijd niet meer gevoeld had en het een intensief proces is geweest. Hierin heeft onze dienst haar 
zeer sterk moeten ondersteunen. De stabiliteit blijft broos en het wonen blijft moeilijk, waardoor het 
lange termijn werk noodzakelijk is.  
 
Bewoner 2 bij CAW Brussel – Puerto/Huis van Vrede   
Via de huisvesting van Jacques Sermonlaan, hebben we een man van 54 jaar opnieuw kunnen laten 
wonen. Deze man heeft een lange periode op straat geleefd. Heeft in het verleden een woning gehad 
via een sociaal verhuurkantoor samen met zijn partner en zoon. Hij wordt sinds 3 jaar door onze 
dienst begeleid. Onze dienst heeft hem deze woning voorgesteld naar aanleiding van een breuk met 
zijn partner. Meneer woont sinds april 2016 op dit adres. 
Vanuit onze dienst is er een intensief traject geweest met deze man om hem van de straat weg te 
houden. Hij is erg afhankelijk geweest van middelengebruik, waardoor het niet gemakkelijk was om 
duidelijke structuur aan te brengen in zijn leven. Het is een proces geweest van vallen en opstaan. Hij 
is sinds mei 2015 gestopt met middelenmisbruik en heeft zich kunnen verzorgen. De situatie thuis 
met zijn partner was niet meer houdbaar. Hierdoor zagen we Meneer terug achteruit gaan, met deze 
woonst heeft hij terug rust en stabiliteit kunnen vinden. Dankzij deze woning kan onze dienst samen 
met hem verder werken aan zijn proces en kan hij zijn zoon af en toe opvangen en een nieuwe band 
als vader opbouwen.  
 
Bewoner 3 bij CAW Brussel – Puerto/Huis van Vrede 
Via de huisvesting van Jacques Sermonlaan hebben we een jonge vrouw van 23 jaar samen met haar 
zoontje van 4 jaar kunnen laten wonen. Deze vrouw heeft hiervoor in een opvangcentrum gezeten 
voor alleenstaande vrouwen met kinderen in een kwetsbare situatie.  Door haar zwangerschap op 
jonge leeftijd, moest ze weg uit het ouderlijk huis. Aangezien de begeleiding in het opvanghuis op z’n 
einde liep, moesten ze op zoek naar een woning en een andere begeleidende dienst. Dankzij de 



woning die wij haar konden aanbieden, kon ook de begeleiding bij onze dienst starten. Ze wonen 
sinds februari 2016 op dit adres. 
Dankzij de woning heeft het jonge gezin een stabiliteit gevonden waardoor het mogelijk is om aan 
andere zaken te werken. Zo kan ze haar zoon elke dag naar school brengen en zelf op zoek gaan naar 
een opleiding of werk. De verantwoordelijkheden die bij het zelfstandig wonen horen, zijn voor de 
jonge mama nog allemaal nieuw maar gaande weg, met behulp van onze dienst, kan ze dit leren. 
Dankzij de woning was het ook mogelijk om contextbegeleiding aan huis op te starten die de jonge 
mama ondersteunt om een gezonde relatie op te bouwen met haar zoon. 


