
Persbericht: 7 december 2021 

Persmoment: ketenaanpak dak- en thuislozen regio’s  

Rivierenland en Rupel 

Samen voor een nieuwe, gezamenlijke aanpak. 

 

We nodigen u graag uit op het persmoment rond regionale ketenaanpak dak- en 

thuisloosheid, dat op maandag 13 december 2021 plaatsvindt bij het CAW (Maurits 

Sabbestraat 119, 2800 Mechelen).  

De lokale besturen van regio Rivierenland en de Rupelstreek bogen zich de afgelopen 

maanden over de steeds groter wordende uitdaging die de dak- en thuislozenproblematiek 

met zich meebrengt. De huidige opvang- en begeleidingsmogelijkheden werden onder de 

loep genomen en afgetoetst aan de reële noden en behoeften.  

Deze oefening resulteerde in een nieuwe, gezamenlijke aanpak met de betrokken lokale 

besturen en het CAW Boom Mechelen Lier. De ketenaanpak dak- en thuislozen biedt méér 

opvangplaatsen en zet tevens in op preventie van uithuiszetting. Ze garandeert intensieve 

woonbegeleiding voor burgers met een verhoogde kwetsbaarheid.  

Aangestuurd vanuit een bovenlokale stuurgroep met alle betrokken besturen en het CAW 

Boom Mechelen Lier, kan er blijvend op maat van de noden een aanbod gerealiseerd 

worden en kunnen alle partners elkaar versterken in het zoeken naar oplossingen voor de 

woonproblematiek in de regio.  

Voor het eerst zetten zoveel lokale besturen en het CAW samen hun schouders onder een 

gezamenlijke en integrale aanpak van dak- en thuisloosheid. We zijn dan ook meer dan trots 

op deze inspanning en stellen de ketenaanpak dak- en thuisloosheid graag officieel aan u 

voor.  

Omwille van de geldende Coronamaatregelen, zullen we u buiten ontvangen.  
 
Wenst u gebruik te maken van de mogelijkheid om beelden te maken op de locatie van 
de nachtopvang? Laat dit dan zeker weten tijdens uw inschrijving. 

Inschrijven is verplicht en kan via Liane De Boeck, coördinator van de Regionale 
Welzijnskoepel Rivierenland. Dit doet u via: liane.deboeck@igemo.be / 0471 88 67 31. 
Ook met vragen kan u bij Liane terecht. 
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Programma: 

• 11u00: Mogelijkheid om beelden te maken van de nachtopvang in het AZ Sint 

Maarten, Campus Dodoens (Zwartzustersvest Mechelen). Omwille van de geldende 

Coronamaatregelen, dient hiervoor uitdrukkelijk te worden ingeschreven. 

• 16u30: Inloopmoment met koffie. 

• 17u00: Start van de persconferentie: ervaringsdeskundigheid in beeld. 

• 17u15: De sterkte van samenwerking, door Wouter Beke, Vlaams minister van 

Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding. 

• 17u30: Reflectie meerwaarde ketenaanpak dak- en thuisloosheid met lokale 

besturen en het CAW. 

• 17u50: Fotomoment met de aanwezige minister Wouter Beke, schepenen en 

mogelijkheid tot individuele interviews. 

 


