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Samen, stap voor stap! 

Nieuwsbrief nr 46  

Driemaandelijks September, oktober, november 2020 

LES AMIS D’ACCOMPAGNER VZW 

En hop! Hier ga ik weer voor 1500 karakters inclusief 
spaties. Ik denk dat mijn Voorzitter een klein 
schuldgevoel koesterde voor het feit dat hij zo'n 
talent zoveel jaren heeft genegeerd! Dus laten we 
gaan voor onze nieuwe verhuizing... die nu dicht bij 
het doel is! 

Wat een verhaal! De Odysseus van Aeneas is als een 
plezierreisje in vergelijking met die van broeder Guy! 
Een hindernissenparcours van 3 jaar ½ om ons naar  

Sergijsels 23 te leiden! Als de Aeneïde 12 boeken heeft ... heb je nog 1000 karakters 
over om van de "Guyeïde" te genieten! 

April 2017! Vreugde! Aanvaarding van onze aanvraag tot erkenning door de GGC ... 
Patatras ! De lokalen die ons door het Broederschap van het Gemeenschappelijk 
Leven ter beschikking zijn gesteld, voldoen niet aan de opgelegde normen! Het 
Broederschap beslist dan om de nodige ruimte in Koekelberg te kopen om er de 
vzw in te vestigen. 

Dan begint het parcours met 128 hindernissen! Bezoek aan 17 verschillende 
gebouwen, om bij "the one" uit te komen in april 2018: gelijkvloers volledig te 
renoveren! Anderhalf jaar van plannen, aanpassingen, brieven, vergaderingen, 
vertragingen, uitstellen, ontzeggingen, om uiteindelijk in oktober 2019 bij een 
tweede bedrijf uit te komen dat zich ertoe verbindt om de werken binnen de 
gestelde termijnen af te krijgen. 

En dit alles zonder ondertussen te vergeten: het geloop voor de bouwvergunning, 
brieven en vergaderingen met de syndicus, de raad & AV van het gebouw, de 
relaties met de gemeente en de GGC, en andere ongenodigde gasten (asbest, ...). 
Januari 2020: start van de werken, opvolging ... en covid! 

Doel bereikt... We zijn er geraakt. Ons nieuwe avontuur begint!  

Een geweldige DANK aan onze Voorzitter! 

Roger, Afgevaardigd bestuurder 

 

Marc Bénard  

 

Marc, lid van de Algemene Vergadering en 
Bestuurder van Les Amis d ‘Accompagner, een 
Vriend, ging in de nacht van 11 oktober rustig weg, 
omringd door zijn familie, na een « lange en 
pijnlijke ziekte». Ingenieur, altijd beschikbaar, liet 
hij als informaticus van hoog niveau de vereniging 
profiteren van zijn vaardigheden en gedegen 
adviezen. Aan zijn echtgenote en zijn familie 
bieden wij onze oprechte deelneming aan.  

 

 « allo! Guy? » "Wanneer komt de nieuws-
brief uit? ». Elke keer als mij deze vraag 
werd gesteld, heb ik de deadline ver-
schoven. Ik wilde graag onze verhuizing 
naar ons nieuwe pand aankondigen. Maar 
covid-19 had koudvuur in zich. Voor elke 
aannemer was het de ene tegenslag na de 
andere, de ene vertraging na de andere. 

Maar dat was niet het meest verontrus-
tende. Ondanks de herhaaldelijke vrijgevig-
heid van onze weldoeners kwam de kassa 
steeds droger te staan. De beloofde subsi-
dies hadden al veel eerder moeten komen. 
Zonder een substantiële bijdrage in novem-
ber zouden we onze toevlucht moeten 
nemen tot een tweede lening. We 
stuurden getypte brieven, handgeschreven 
brieven, e-mails, om toch maar nieuws te 
krijgen. En dat kwam maar mondjesmaat. 

Plotseling, op 10 november, een opklaring. 
Om 4 uur 's namiddags konden we ons 
onze verhuis nog steeds niet voorstellen: 
de telefoon werkte niet! Voor een dienst 
als de onze is het onmisbaar. En om 16uur 
30 uur werd alles mogelijk! Na een tele-
foontje naar onze Afgevaardigd bestuurder 
werd de beslissing genomen: op vrijdag 13 
november verhuizen we vanaf 8 uur 's mor-
gens. Eindelijk! 

Dit is het uur dat een van onze stichtsters, 
Zuster Marie-Louise Pire, heeft gekozen om 
de hemel te vervoegen door ons haar ze-
gen, haar voorspraak te schenken. Volle-
dige ontknoping van verschillende kwes-
ties, want ik verneem ook dat onze subsi-
dies worden gestemd. De dienst aan de 
minstbedeelden, die haar zo na aan het 
hart ligt, zal zich kunnen ontvouwen in dit 
mooie kader, die de vrucht is van de vrij-

gevigheid van Pater Mutien Lambert en 
van vele anonieme weldoeners. 

  

Broeder Guy,  

Voorzitter van de 
VZW 
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« Plotseling,  

een lichtpuntje.   

En alles werd mo-
gelijk ! » 

http://www.accompagner.be


Van ons lokalen een vriendelijke en discrete plek maken 

De nieuwe lokalen worden beschermd 

tegen het zicht van buitenaf door een 

matglas effect dat op de ramen wordt 

aangebracht, waardoor discretie wordt 

gegarandeerd voor personen die bij ons 

om hulp komen vragen. Het logo van de 

VZW is op elk glasplaatje gedrukt. Te-

keningen werden soms in het glas 

geïntegreerd om het gezelliger te maken.   

De tekening op het glas van de ver-

gaderzaal illustreert het werk van Les 

Amis d’Accompagner. Deze illustratie is 

geïnspireerd op het leidmotief van de 

vereniging, Samen stap voor stap. De 

wegen die worden bewandeld zijn ver-

schillend, kronkelen langs de berghelling 

en gaan allemaal in de richting van de 

zon.  

In het leven heeft iedereen zijn eigen 

geschiedenis, persoonlijkheid, afkomst en 

moeilijkheden, maar we doen allemaal 

ons best om de moeilijkheden te overwinnen en naar de zon te gaan, naar het doel van ons leven, naar het licht. Het logo van de 

VZW situeert zich op het ingeslagen pad en de voetafdrukken geven aan dat een deel van de weg met een begeleider werd afgelegd.  

De dubbele voetafdrukken beginnen aan het begin van de weg of in de loop evan; ze stoppen wanneer de persoon zich sterk genoeg 

voelt om alleen verder te gaan. Soms kruisen de wegen elkaar, omdat in het leven bepaalde ontmoetingen ook helpen om vooruit te 

komen. Iedereen is vrij en verantwoordelijk voor zijn eigen leven, en soms is hulp van buitenaf nodig en nuttig!  

De afgebeelde berg is de veilige berg Agung op Bali. Als je eenmaal de top hebt bereikt, besef je dat je veel meer hebt gedaan dan je 

voor mogelijk achtte. En je ziet het leven anders. De steile wegen maken plaats voor een prachtig landschap dat je nooit had 

verwacht. We zijn niet alleen, we worden begeleid door mensen die ons de weg wijzen en worden gedreven door een energie die 

ons in staat stelt onszelf te overtreffen. Het licht is er, in de vorm van de zon. Haar ronde vorm herinnert aan het logo van de VZW. 

Catherine Mercenier  

Onze vrijwilligers in videoconferentie  



Intrede in een woning van het Sociaal Verhuurkantoor (SVK), een succes  

En wat er gebeurde was ongelooflijk... 

Deze woning voldeed perfect aan de verwachtingen van mevrouw 

X, die op de wachtlijst van de VZW stond. Onze onthaalverant-

woordelijke vergezelde haar al snel vanaf het moment dat ze haar 

oude huis verliet tot ze op 1 april in deze nieuwe SVK woning 

introk. Ondanks de gezondheidscrisis en de lockdown is alles goed 

gegaan. Mevrouw X wilde haar dankbaarheid uitdrukken: «Een 

geschikte woning was noodzakelijk voor de regularisatie van mijn 

situatie. Ik kan Les Amis d'Accompagner vzw nooit genoeg bedan-

ken voor het begeleiden en ondersteunen van mijn zoektocht 

naar woning tot aan mijn installatie. Dikke merci aan de vereni-

ging. » 

Een tweede gelukkige familie! Met de gezondheidscrisis hadden 

we niet veel hoop... 

Wat moet u doen als uw verhuurder de verkoop van het door u 

bewoonde onroerend goed aankondigt? Hoe vind je in tijden van 

crisis adequate huisvesting voor een groot gezin van 7 personen? 

De familie Y was al enkele maanden op zoek naar gepaste woning, 

zonder succes. Dankzij de samenwerking met de SVK Ozanam 

wordt ons een nieuwe woning ter beschikking gesteld. Een woning 

met 5 slaapkamers, een buitenkans! 

De reeds genoemde praktische regelingen worden herhaald en 

deze woning wordt toegewezen aan Familie Y. Heel dankbaar 

wenste ze deze woorden met ons te delen: «We hadden geen 

hoop meer. De antwoorden van de verhuurder waren allemaal 

negatief, de woningen waren al verhuurd. De zoektocht was moei-

lijk vanwege mijn grote familie, maar ook vanwege de gezon-

dheidssituatie. Ik wist niet dat er zo snel een positieve reactie zou 

komen van het SVK. Wat een fijne verrassing, we kunnen het nog 

steeds niet geloven. Dank aan Accompagner, dank aan het hele 

team, duizend maal dank! ». 

Hun intrede in de woning is gepland voor 1ste december en de 

procedures zijn aan de gang. Ondanks de huidige gezondheidssi-

tuatie zetten we onze missie voort, Samen stap voor stap. 

 

Ken je dat, dat gevoel van frustratie als je machteloos staat in 

een bepaalde situatie? Dit is wat sommige van onze beguns-

tigden voelen als ze dag en nacht strijd leveren om een 

fatsoenlijke woning te vinden. Tot wie richt je je als de ene na 

de andere verhuurder je zegt: «het appartement is al ver-

huurd»? 

Ze zijn met velen, de mensen die het moeilijk hebben om een 

woning te vinden die aangepast is aan hun sociaalecono-

mische situatie. Op basis van deze vaststelling en de huisves-

tingsproblematiek in Brussel heeft Les Amis d'Accompagner 

besloten om actie te ondernemen. Hoe door huisvesting bij te 

dragen aan de integratie van de begunstigden? 

Eind 2019 heeft de vereniging besloten een partnerschap op 

te zetten met Sociale Verhuurkantoren (SVK). Het doel is om 

woningen ter beschikking te stellen van ons publiek. De vere-

niging verbindt zich er dus toe om de begunstigde te volgen 

voor en na de intrede in de woning die hem wordt toege-

wezen. De eerste samenwerkingsovereenkomst is gesloten 

met SVK Delta, en de tweede met SVK Ozanam. 

Via inschrijvings- en contractformulieren worden de beguns-

tigden geholpen bij het samenstellen van een dossier voor de 

inschrijving in het SVK, met als resultaat een woning die  

aangepast is aan hun inkomen, alsook aan hun sociale en fami-

liale situatie. Er werd ook een wachtlijst opgesteld die re-

gelmatig na elke inschrijving in de SVK wordt bijgewerkt. Ver-

schillende begunstigden werden ingeschreven. 

Ondanks de gezondheidscrisis kregen we enkele weken na de 

start van het partnerschap al een eerste woning met 2 slaap-

kamers aangeboden. Wat moest er gebeuren na deze aankon-

diging van de beschikbaarheid van een woning? Zeer snel 

moesten we de potentiële begunstigde / huurder bepalen, in 

functie van de gezinssituatie, de urgentie en het inkomen. En 

vervolgens een bezoek inplannen, de begunstigde begeleiden 

en de volgende administratieve stappen zetten.  Met het oog 

hierop werd een bijeenkomst gepland met het Onthaalteam 

voor sociaal-juridische oriëntatie  en de verantwoordelijken 

van SVK. 

 

Onze vrijwilligers in videoconferentie 



BARN BIO MARKET JETTE : https://www.facebook.com/thebarnjette/posts/200131108192959 (27/9/2020) 
ELLE Belgique : https://www.elle.be/fr/310387-15-idees-concretes-pour-aider-les-migrants-en-belgique.html (action 9) 
CIRÉ : https://www.cire.be/publication/comment-aider-les-migrants-en-belgique-voici-idees-concretes (action 26) 

Wij leveren voedselhulp  

  

 

 
 

     WAT DOEN WE MET ONZE  

                 ONVERKOCHTE ARTIKELEN ?   

Wat gebeurt er als we beschadigd of vermoeid fruit en 
groente hebben? Gooien we ze weg? Natuurlijk niet! 
Meerdere keren per week komen verschillende verenigingen 
onze onverkochte goederen ophalen om ze een tweede leven 
te geven! 

Elkeen heeft op zijn eigen manier een project waarin wij gelo-
ven en waarvan de waarden dicht bij de onze liggen, of het 
nu gaat om de toegang tot gezond en kwalitatief hoogwaar-
dig voedsel voor iedereen, het bevorderen van integratie en 
sociale mix, wederzijdse hulp, uitwisselingen, of samen na-
denken over onze consumptie en weigeren om voedsel te 
verspillen. 

Vandaag stellen we jullie Les Amis d'Accompagner voor.  

Deze VZW in Koekelberg is een eerstelijnsdienst voor de so-
ciaal-juridische oriëntatie en ambulante begeleiding, maar 
dat is niet alles! Via de Maranatha-gemeenschap doet Les 
Amis d'Accompagner ook aan voedselinzamelingen, waaron-
der onze onverkochte goederen, om pakjes te maken die ze 
wekelijks uitdelen aan een vijftigtal behoeftige huishoudens. 
Dank aan Les Amis d'Accompagner en dank om ons in staat 
stelt deel uit te maken van deze solidariteitsketen.  

                                                       
Verantwoordelijke redacteur : Guy Leroy, Dapperenstraat 21, 1081 Koekelberg (bruxelles.pre@accompagner.be) 

Les Amis d’Accompagner  
N.N. 0879.434.959 
 
Onthaal en briefwisseling  
E. Sergijselsstraat 23 
1081 Brussels 

T: 02.580.20.30 
bruxelles@accompagner.be 
 
De Ambulante Begeleidingsdienst  

T: 02.580.20.33 
 
 
Website  

www.accompagner.be 

Sociale zetel  
Dapperenstraat 21 1081 
Koekelberg  
Bankgegevens  
IBAN BE25 1142 6095 4582 
BIC CTBKBEBX  

Ons steunen? ? 
Met een gift op rekening IBAN BE25 1142 6095 4582 van Les 
Amis d’Accompagner met als mededeling “Gift”. Wij bezorgen u 
voor elke gift = of > 40 euro gecumuleerd in de loop van het 
jaar tijdens het eerste kwartaal van 2021 een jaarlijks fiscaal 

attest. . 

Uw persoonsgegevens:  
Wenst u geen informatie van ons meer te ontvangen, wilt u liever een LETTRE INFO via mail in 
plaats van per post ontvangen , kunt u dit aanvragen via mail:bruxelles.cre@accompagner.be 
Wilt u dat uw gegevens worden verwijderd uit onze gegevensbank, kunt u dit aanvragen via 
mail  naar: bruxelles.rop@accompagner.be 

Aandacht! 
Dorénavant vous pourrez recevoir l'édition française en écrivant à Accompagner Rue E. Sergijsels 23, 1081 Bruxelles(bruxelles.coa@accompagner.be)

 Ze praten over ons!  

Nieuwe nummer 

In hun artikel schrijven Emma Mestriner en ELLE Belgium dit: 
 
« Sinds 2019, na de oprichting van de hashtag 
#AujourdhuiJeMeBouge, heeft CIRÉ, een vzw die strijdt voor de 
rechten van buitenlanders, een lijst van 36 concrete en een-
voudige ideeën opgesteld om migranten in België te helpen. » 
 
Lager, in de 9e actie in het artikel het volgende voorgesteld: 
 
« 9. IK BEGELEID MIGRANTEN IN HUN DAGELIJKS LEVEN. 
U kunt nieuwkomers helpen, bijvoorbeeld door ze mee te 
nemen bij het bezoek aan een woning,, een dokter, een 
maatschappelijk werker, een advocaat, ... Hoe kan ik ze 
helpen? Door vrijwilliger te worden en door contact op te 
nemen met Les Amis d'Accompagner vzw. » 

Wij handelen op een dagelijkse basis  

Nieuwe adres 

Nieuwe nummer 
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