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Voorwoord

Ondanks de wereldwijde gang van zaken was 2016 een goed jaar 
voor Lhiving en we zien de toekomst dan ook met vertrouwen 
tegemoet. 

Ik maak graag van de gelegenheid gebruik om iedereen te 
bedanken die zich het voorbije jaar inspande voor onze organisatie.

In de eerste plaats onze coördinatrice Annelies Vangoidsenhoven 
en haar team. Lhiving gaat met rasse schreden vooruit en de or-
ganisatie van ons 20-jarig bestaan was, dankzij het vele en harde 
werk, een schot in de roos. Dit fantastische feest illustreerde de 
dynamiek van onze medewerkers en cliënten op gepaste wijze.

Ook enkele bestuurders verdienen een vermelding: Wim 
Cornelis voor het aanbrengen van sponsoring in de vorm van 
crowdfunding via BNP Paribas Fortis en de mogelijk-
heid tot structurele steun via zijn netwerk; de volledige 
Lions Club Brussel Munt en in het bijzonder Patrick 
Demeestere voor hun niet aflatende inzet om de aankoop van 
nieuwe burelen voor Lhiving tot een goed einde te brengen.

Tevens mochten we enkele nieuwe krachten verwelkomen: Chris
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Schrijns, Siebrecht De Clerck en Steven 
Claes traden namens de Rotary Club 
Leuven Brussel Dijleland toe tot onze 
Raad van Bestuur. Deze Rotary Club 
heeft Lhiving opgenomen als één van 
hun belangrijkste sociale doelen. 

Bovendien zijn ze een zeer jonge club, 
wat een wissel op de toekomst betekent. 

Ik hoop dan ook dat we in 2017 
een even positieve balans kunnen 
realiseren.

Wie meer over de voorbije 20 jaar en de 
toekomst van Lhiving wil vernemen en 
niet aanwezig kon zijn op onze viering, 
verwijs ik graag naar mijn voordracht 
die u hierna in dit jaarverslag vindt.

Namens de Raad van Bestuur,
Hubert Claes
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Speech
Beste sympathisanten,
Goedenavond,
Bonsoir,

Als voorzitter is het mijn voorrecht om u, mede namens 
de medewerkers en bestuursleden, welkom te heten.

Vooreerst dank ik jullie voor de talrijke opkomst. Dit is 
eens temeer een bewijs dat we op jullie kunnen rekenen.

Ik wens jullie ook te bedanken, want als we vandaag 20 
jaar Lhiving kunnen vieren dan is dit  in de eerste plaats 
dankzij jullie inzet.

Een vzw met de missie van Lhiving, namelijk de begelei-
ding van chronisch zieken in kansarmoede, waaronder 
vooral hiv-cliënten, op koers houden, is niet altijd even 
evident.

Dikwijls zijn we in zwaar weer terechtgekomen.

Hoe hebben we dit telkens overleefd?

Hiervoor heb ik, als ik terugkijk, maar één woord: 
samenwerking.

Daarom wil ik in de eerste plaats onze medewerkers en de 
cliënten bedanken.
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Vanaf het prille begin raakte ik sterk onder de indruk van 
de zware taak die de medewerkers van Lhiving op zich 
namen. Het begeleiden van toen voornamelijk terminale 
mensen in precaire omstandigheden was zeker geen 
sinecure. Daarbij deden ze dit zonder veel jobzekerheid.

Dit heeft hen niet belet om Lhiving - dit oorspronkelijk 
kleinschalige en gedurfde initiatief van Johnny De Mot - 
uit te bouwen tot een organisatie waar we fier op kunnen 
zijn en die een belangrijke speler geworden is binnen de 
welzijnssector van onze hoofdstad.

Zelfs Johnny zal in al zijn optimisme en onvoorwaardelijk 
geloof in de Heilige Voorzienigheid nooit gedacht hebben 
dat in de voorbije 20 jaar al meer dan duizend cliënten 
dankzij onze werking een meer menswaardig bestaan en 
betere toekomst kregen voor henzelf en hun kinderen.

Bovendien hebben onze medewerkers zich voorbeeldig 
aangepast aan de veranderde omstandigheden en zijn 
we, zodra we met een eerder chronische dan terminale 
aandoening werden geconfronteerd, vlot overgeschakeld 
op ambulante begeleiding en antennewerking.

Het enorme succes van onze antennewerking is het bewijs 
en toont aan hoe we onze skills en knowhow, 

die we gedurende 20 jaar opbouwden, nu op een nog 
efficiëntere manier inzetten om chronisch zieke gezinnen 
in kansarmoede te helpen.

Ik durf gerust te stellen dat het invoeren van de 
antennewerking een even belangrijke mijlpaal was als de 
oprichting van onze vzw 20 jaar geleden.

Een tweede niet te onderschatten pijler, tijdens deze 
20 jaar, is de overheidsondersteuning voor onze 
organisatie. Ondanks de vele economische problemen en 
bankencrisissen deden onze politici steeds hun best om 
ons te blijven steunen.
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En niet alleen financieel. Vele kabinetsmedewerkers en 
zelfs de ministers zelf kwamen in de loop der jaren bij 
ons langs en zagen dat het goed was. Hun voortdurende 
financiële steun, die hieruit voortvloeide, was uiteraard 
onontbeelijk, maar minstens even belangrijk was 
hun appreciatie en hoe ze ons motiveerden om op de 
ingeslagen weg verder te gaan.

Ten slotte dien ik nog de samenwerking - of ik zou beter 
zeggen de onvoorwaardelijke steun -  van de Lions Club 
Brussel Munt te vermelden. Reeds 20 jaar delen we lief en 
leed en we kunnen altijd op hen rekenen.

Wat ooit als een ambitieus en reeds uiterst gedurfd project 
begon, heeft ons uiteindelijk verder gebracht dan we ooit 
hadden gedacht.

De oprichting van onze Lions Club en het initiatief van 
Johnny De Mot om een vzw in het leven te roepen die 
terminale aidspatiënten zou begeleiden en huisvesten, 
vielen nagenoeg samen. En dus kwam de vraag om één 
van de appartementen aan te kopen en beschikbaar te 
stellen in feite veel te vroeg (onze Lions Club was nog niet 
eens gecharterd en had ook nog niets in kas). 
Toch was er unanimiteit onder de stichtende leden, 
waarvan er velen elkaar amper kenden, om dit project te 
steunen. We beslisten een obligatielening uit te schrijven 
voor de leden, die we door onze fundraisingactiviteiten zo 
vlug mogelijk zouden terugbetalen. 

Dit lukte wonderwel, vooral door de inzet van de 
vele nieuwe en uiterst actieve leden die ondertussen 
onze club vervoegden. Spoedig waren er zelfs nieuwe 
fondsen beschikbaar en stelde de Lions Club een tweede 
appartement ter beschikking.

Gezien de goede samenwerking met de medewerkers van 
Lhiving en de inspirerende wervingskracht van Johnny De 
Mot besliste de voltallige Lions Club onlangs ook om onze
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nieuwe uitbreiding te steunen en voor de antennewerking 
een nieuw aangepast pand aan te kopen. De 
onderhandelingen tussen de Lions Club en de verkopers 
zijn zo ver gevorderd dat we spoedig met de renovatie 
hopen te kunnen starten.

Voor de toekomst blijven we op julie allen rekenen: 
medewerkers, overheidsinstanties en serviceclubs.

Hubert Claes
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Inleiding

Ook 2016 werd een bijzonder jaar voor Lhiving. Zo heeft ze in november haar 
twintigjarig bestaan uitgebreid gevierd in De Markten met cliënten, partneror-
ganisaties, overheden, donateurs en sympathisanten. Het werd een bijzonder fijne 
avond.  Ik verwijs hier graag naar het voorwoord en de speech van onze voorzitter 
Bert Claes.

In dit jaarverslag leest u verder alles over onze werking en de talrijke activiteiten 
die we dit jaar organiseerden.

We namen afscheid van collega Hanne Apers, die een nieuwe uitdaging aan-
ging bij het ITG. Ze werd eind dit jaar vervangen door Caroline Mager. Hoe haar 
kennismaking met Lhiving verliep, kan u in dit jaarverslag lezen.

Tot slot wil ik graag iedereen bedanken die op de een of andere manier heeft 
bijgedragen aan Lhiving: onze vrijwilligers, leden van de Raad van Bestuur, Lions 
club Brussel Munt, de overheid,…  zonder jullie zou een kwaliteitsvolle werking 
moeilijk realiseerbaar zijn.

Dank u! Merci! Thank You! Shoekran! Murakoze! Matondi! Aksanti sana !

Annelies Vangoidsenhoven
Coördinator
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Missie en doelstellingen

Belangrijke einddoelen in het werken aan 
verbetering van de gezondheid en algemeen 
welzijn van de personen die Lhiving bezoeken 
zijn:
	 •	Kwaliteitsvol	wonen
	 •	Leren	leven	met	een	chronische/		
	 ernstige	ziekte,	met	aandacht	voor	alle		
 gezinsleden
	 •	Bestrijding	van	isolement,	sociale		
 uitsluiting, verwerping
	 •	Actieve	deelname	aan	de	samenleving

Aangezien	we	van	oorsprong	een	hiv-werking	
zijn,	blijven	we	specifieke	hulpverlening	bieden	
aan deze groep mensen:

	 •	Bespreekbaarheid	van	hiv-	diagnose,		
 taboe doorbreken, preventie,…
	 •	Specifieke	praatgroepen	rond	hiv		
 gerelateerde thema’s

“Vzw Lhiving biedt begeleiding op 
maat aan personen die chronisch  en/
of ernstig ziek zijn en die zich in een 
kansarme situatie bevinden, en aan hun 
gezin. Ons streefdoel is de gezondheid 
en het algemeen welzijn van de cliënt te 
verbeteren zodat die zich op termijn zo 
zelfstandig mogelijk kan handhaven in 
de maatschappij en op een volwaardige 
manier kan participeren. Lhiving helpt 
hen bij het zoeken naar een aangepaste 
en betaalbare woonst en koppelt hieraan 
een meer of minder intensieve begelei-
ding. Hierbij gaan we altijd uit van de 
kracht van de mensen zelf.”
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Dagelijkse werking

Antenne

Ambulante werking

Lhiving biedt begeleiding op maat vanuit  drie 
deelwerkingen: de Antenne, de ambulante werking 
en de semi-residentiële setting van vijftien 
transitwooneenheden.

De functie van de Antenne is drieledig: zij registreert alle 
nieuwe aanmeldingen, fungeert als vrij aanspreekpunt waar 
mensen onmiddellijk terecht kunnen met hun concrete 
hulpvragen en het is de toegangspoort tot de overige pijlers 
van Lhiving. 

Voor specifieke vragen is het Antenneaanbod ideaal (het 
starten of wijzigen van een behandeling, een jobinter-
view, een zwangerschap, het ontmoeten van een nieuwe 
partner, onzekerheid met betrekking tot het verblijfssta-
tuut). Er wordt individueel informatie en advies gegeven, 
doorverwezen naar gespecialiseerde diensten of naar het 
wekelijks basisactiviteitenaanbod van Lhiving (afwisselend 
kookatelier, praatgroep,  vorming ivm wonen of een ont-

spannende activiteit). De meest voorkomende vraag 
binnen de Antenne is die naar aangepaste huisvesting, al 
dan niet samengaand met begeleidingsnoden op andere 
vlakken. Lhiving biedt geen crisisopvang op vlak van huis-
vesting; wel geeft de begeleiding een significant verhoogde 
slaagkans op het sneller vinden van een sociale of privé-
woning mits aan een aantal samenwerkingsvoorwaarden 
voldaan wordt.
Indien vragen te complex blijken voor de Antenne, kan 
op termijn een intensievere, integrale korte of langlopende 
begeleiding door één referentiepersoon worden overwo-
gen die ofwel semi-residentieel ofwel ambulant is. 

Een begeleiding omvat ondersteuning bij de cliënt thuis 
(regio Brussels Hoofdstedelijk Gewest) op psychosociaal 
en administratief vlak en is integraal van aard. Aangezien 
ook woonkwaliteit van fundamenteel belang is voor 
iemands kwaliteit van leven, maken de woonvraag en 
het werken aan ‘leven met een chronische en/of ernstige
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Semi-residentiële setting

ziekte’  vaste onderdelen uit van iedere begeleiding. Het 
verdere begeleidingsaanbod wordt samen met en op 
maat van de individuele cliënt uitgebouwd en varieert 
sterk qua inhoud en intensiteit. Vanuit het besef en de 
ervaring dat partner en kinderen behoefte hebben aan 
extra omkadering gaat de aandacht ook uit naar het 
volledige gezin. Deze begeleiding van het individu en van 
het hele gezin wordt aangevuld met een aanbod van de 
groepsactiviteiten en een jaarlijkse vakantie, zowel voor 
volwassenen als voor kinderen.

Lhiving of ons ter beschikking worden gesteld, neemt 
Lhiving een deel van de provisies ten laste in de plaats van 
de huurder. Deze tijdelijke woningen zijn enkel toeganke-
lijk in combinatie met intensieve integrale begeleiding. In 
het kader van de semi-residentiële setting biedt Lhiving 
als kleine partner van Vluchtelingenwerk Vlaanderen ook 
opvang aan asielzoekers die tot de doelgroep behoren.

We werken aan een goed begeleide doorstroming van 
de semi-residentiële setting naar een definitieve woonst 
– bij voorkeur sociale huisvesting. De gezinnen kunnen 
maximaal 4,5 jaar verblijven in onze woonst: eerst via 
een transitcontract van 18 maanden, nadien in een kort-
durend huurcontract tot maximaal drie jaar.  We trachten 
de gezinnen natuurlijk sneller te laten doorstromen, maar 
aangezien het huisvestingsprobleem in Brussel torenhoog 
is, is dat vaak niet mogelijk.

Wanneer de begeleidingsnood dermate groot is, omwille 
van bijvoorbeeld ernstige gezondheidsproblemen, een 
complexe psychosociale problematiek en (of door) een 
precair verblijfsstatuut, is een tijdelijk verblijf wenselijk in 
een van de 15 ‘transitwoningen’ van de semi-residentiële 
setting, in het woonblok waar Lhiving haar burelen heeft 
of vlak daarnaast. Verder zijn er nog acht wooneenheden 
op verschillende plaatsen in Brussel. Een groot deel wordt 
beheerd door het Sociaal Verhuur Kantoor (SVK) 
Baita en een deel door SVK De Nieuwe 150. 
Voor de appartementen die of eigendom zijn van
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Facetten van een integrale begeleiding

Maatwerk Huisvesting

Belangrijkste uitgangspunt bij het bepalen van een 
integraal begeleidingsaanbod zijn de vragen en behoeften 
van de individuele cliënt of diens gezin en het respect voor 
de persoonlijke levenssfeer. De houding van de begeleiders 
is er op gericht de krachten van de cliënt aan te spreken en 
te stimuleren. Er wordt een effectieve balans nagestreefd 
tussen sturen en loslaten, aanwezig zijn en ruimte bieden. 
Tegelijk worden de belangrijkste werkpunten toch vooraf 
vastgelegd in een individueel begeleidingscontract dat 
zowel door de cliënt als door de begeleider ondertekend 
wordt. Hoewel dit contract in principe indien nodig 
verlengbaar is, wordt de weg die beide partijen samen 
afleggen tenminste één maal per jaar geëvalueerd en 
geherdefinieerd. De aspecten huisvesting, gezondheid, 
gezins- en opvoedingsondersteuning, ouder worden met 
een chronische/ernstige ziekte, administratie, zinvolle 
dagbesteding, sociaal netwerk en toekomstperspectief 
komen het vaakst aan bod als werkpunt.

Lhiving is erkend als vereniging die werkt aan integratie 
via huisvesting. Sinds de oprichting is het aspect ‘wonen’ 
één van de belangrijkste pijlers van de werking. Een goede 
woonst, een veilige plek, een thuis waar men zichzelf kan 
zijn, is immers één van de belangrijkste voorwaarden om 
tot een leefbare situatie te komen. Samen met de betrok-
kenen wordt gezocht naar een betaalbare, goede woning, 
vooral via samenwerkingsakkoorden met verschillende 
Openbare Vastgoed Maatschappijen (OVM) in Brussel  of 
via inschrijving in een SVK (Sociaal Verhuur Kantoor).

Ook het ontwikkelen van een goede woonattitude 
vormt een belangrijk onderdeel van de begeleiding: 
op een aangepaste manier zorg dragen voor de won-
ing of het vinden van familie- of poetshulp hierbij, 
selectief sorteren van afval, zuinig omspringen met 
energie, betaalbaar doch gezellig inrichten, het opbou-
wen van een gezonde relatie met de huiseigenaar of het 
SVK, het zoeken naar een nieuwe woonst(ook buiten 
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Gezondheid

Brussel) of het grondig voorbereiden van een verhuis… 
het behoort allemaal tot onze wooncoaching.

In de semi-residentiële setting werken we met een 
woonbegeleidingscontract dat toegevoegd wordt aan het 
gebruikelijke begeleidingscontract om de afspraken tussen 
Lhiving en de bewoner duidelijker vast te leggen voor zowel 
het huurcontract als de zorg voor het appartement. Een 
intern reglement vermeldt praktische zaken zoals wat te 
doen als er iets stuk is, wie te verwittigen bij problemen… 

In sommige begeleidingen nemen gezondheid en ziekte 
een prominente plaats in. In andere fluctueert het als aan-
dachtspunt en voor sommige cliënten lijkt het slechts een 
randgegeven. Dat hangt onder meer af van de aanvaard-
ing van hun ziekte, hun algemene gezondheidstoestand en 
of deze hen erg beperkt in hun dagdagelijkse bezigheden, 
of ze medicatie nemen, of ze al dan niet vaak gehospitali-
seerd worden en veelvuldige onderzoeken en afspraken 
in het ziekenhuis hebben. Onze op de anderen betrokken 
luisterbereidheid en het feit dat wij taboes niet uit de weg 
gaan, kunnen mensen helpen hun eigen realiteit te her-
kaderen.

Met tal van cliënten is het nodig om medische consultaties 
samen voor te bereiden. Het stimuleert hen om actief deel 
te nemen aan het gesprek en zelf vragen te durven stellen. 
Sommige cliënten met complexe gezondheidsproblemen 
of wiens taalvaardigheid erg beperkt is, vergezellen we naar 
de dokter. Nadien kunnen we dan feedback geven en on-
duidelijkheden of fout begrepen medische informatie 
bijsturen. Op regelmatige basis plegen we overleg met 
huisartsen, specialisten en met ziekenhuizen. Als een cliënt 
gehospitaliseerd wordt, gaan we regelmatig op bezoek bij 
hem/haar en zijn we in vele gevallen ook een aanspreekpunt 
voor de verpleging. We zorgen voor een goede verbinding 
tussen ziekenhuis en thuissituatie en hebben doorgaans 
een goed zicht op de aandachtspunten bij ontslag. Voor 
cliënten met een andere moedertaal dan het Nederlands of 
het Frans kan audiovisueel materiaal of een tekst over hun 
ziekte in de eigen taal bijzonder leerrijk zijn. 

Het is best mogelijk dat ‘ziekte en gezondheid’ voor ons 
hoog op de agenda staat maar dat er voor de cliënt tal van 
andere dringende problemen om een oplossing vragen. De 
ervaring leert ons dat het absoluut noodzakelijk is om deze 
ook aan te pakken; dat schept de nodige ruimte en rust om 
ook zelfzorg omtrent gezondheid in handen te nemen.
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Ook geestelijke gezondheid en algemeen wel-
bevinden zijn een systematisch aandachtspunt. 
We begeleiden onze cliënten bij hun persoonlijk proces, bij 
hun zoektocht naar een leefbaar evenwicht met zichzelf, in 
hun familierelaties en ten aanzien van de maatschappij.

Vanuit het besef en de ervaring dat partner en kinderen 
van mensen die leven met een ernstige ziekte eveneens 
behoefte hebben aan extra omkadering gaat er ook 
systematisch aandacht uit naar het volledige gezin. 
Zeker voor wat betreft hiv is dit binnen het gezin vaak 
een onbenoembare aanwezige met complexe relaties tot 
gevolg. Verhoogde aandacht voor bespreekbaarheid van 
hiv, preventie, relaties en seksualiteit is daarom nodig.

Over kinderen wordt flink wat afgepraat tussen cliënten 
en begeleiders, ook over afwezige kinderen. Soms li-
eten cliënten hun kinderen noodgedwongen achter in 
hun thuisland. Samen met de begeleider worstelen ze 
zich door de administratieve en emotionele mallemolen 
die ‘gezinshereniging’ heet. Omgekeerd begeleiden we 

soms ook cliënten in hun vrijwillig terugkeerproject.
Lhiving begeleidt heel wat eenoudergezinnen waar-
bij moeders of vaders er voor de opvoeding van de 
kinderen alleen voor staan. Bovendien groeien vele 
kinderen op in een andere socioculturele context dan 
welke de ouders hebben gekend. Ouders kunnen niet 
terugvallen op vertrouwde tradities en meestal ook niet 
op een ruimer familieverband. Lhiving ondersteunt, 
kadert wanneer peuter, kleuter of puber moeilijk gedrag 
vertoont, geeft positieve feedback aan de ouder(s) en 
verwijst zo nodig door. Op dit vlak zijn we wegwijzers 
voor onze cliënten: voor de inschrijving in een school, de 
zoektocht naar een kinderdagverblijf of huiswerkklas,… 
We stimuleren ouders om het schoolparcours van hun 
kinderen effectief op te volgen.

Lhiving helpt mensen hun weg te vinden in het admin-
istratieve labyrint en treedt dikwijls op als contactper-
soon voor OCMW, mutualiteit, nutsvoorzieningen, 
deurwaarders, pro deo advocaten… Het blijft een betreu-
renswaardige vaststelling dat een telefoontje van ons vaak 
meer bereikt dan de dappere inspanningen van de cliënt.

Gezins- en 
opvoedingsondersteuning

Administratie
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We fungeren als geheugensteuntje, vertalen onbegrijpelijk 
ambtenarenjargon  zoveel  mogelijk  in   gewone mensen-
taal en stimuleren cliënten om hun administratie in 
orde te brengen en te houden.  Voor sommigen onder 
hen is dat een hele opdracht en een proces van jaren. 
In een eerste fase kan er met hen bijvoorbeeld gewerkt 
worden rond het zelf openen van de post die toekomt 
in plaats van ons alle briefwisseling gewoon te over-
handigen. Anderen hebben enkel af en toe een rug-
gensteuntje nodig en kunnen op eigen kracht verder 
nadat ze wegwijs gemaakt werden in onze complexe 
samenleving.

In de beginfase van een begeleiding is het netwerk van 
sommige cliënten uitermate beperkt. Ze kennen niet altijd 
onze landstalen, kennen weinig mensen, de familie woont 
ver weg en is uit elkaar gerukt en ook Brussel is voor hen

Voor migranten ontbreken soms de vereiste ver-
blijfsdocumenten of een erkenning van een elders
behaald diploma. Bovendien is onze samenleving voor 
iemand die hier niet is opgegroeid veeleisend en weinig 
transparant. Andere cliënten beschikken niet over de 
maatschappelijk vereiste sociale vaardigheden en werkat-
titudes. Een coach is in vele gevallen welkom.

Voor wie het toeleiden naar werk te hoog gegrepen is, kan 
vrijwilligerswerk of gewoon een leuke vrijetijdsactiviteit 
zinvol zijn. 

Naast het aanbod van onze eigen activiteiten leiden we 
zoveel mogelijk cliënten – kinderen en volwassenen – toe 
naar een buitenschoolse activiteit, stage, taalcursus of 
opleiding in het bruisende Brussel. Spijtig genoeg kunnen 
we door onze inkrimpende financiële middelen niet langer 
tussenkomen bij de betaling van het inschrijvingsgeld.  

Wanneer de levensperspectieven erop vooruitgaan krijgen 
velen van onze cliënten opnieuw zin om aan de slag te 
gaan en actief te participeren in onze maatschappij. Een 
chronische aandoening hoeft het volgen van een opleiding 
of het vinden van werk niet in de weg te staan. Toch zijn 
er heel wat obstakels op vlak van sociale promotie of 
tewerkstelling.

Sociaal netwerk

Actieve deelname aan 
de samenleving
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vaak nog totaal onbekend. Het doet ons dan ook veel 
plezier te merken dat er dankzij Lhiving vriendschappen 
ontstaan tussen cliënten en sommigen elkaar ook op 
andere momenten opzoeken.

Bij cliënten die extreem geïsoleerd leven of nauwelijks 
een netwerk hebben, maken we de nodige tijd om een 
stuk de rol van ‘familie’ op te nemen. We gaan actief 
uitzoeken op welke manier zij nieuwe mensen kunnen 
leren kennen. Daar waar wel nog een netwerk is, proberen 
we ondersteuning te bieden aan wie daartoe behoort. De 
inschrijving in een computercursus of fitnessclub is soms 
het eerste opstapje naar de buitenwereld. Het brengt extra 
zuurstof in de relaties indien gezinsleden ook buitenshuis 
aan activiteiten kunnen deelnemen. Cliënten in contact 
brengen met andere diensten maakt hen bovendien 
minder afhankelijk van ons.

dood. Om hiv te kunnen plaatsen als een chronische ziekte 
waarmee wel een kwaliteitsvol leven mogelijk is, is vaak 
een hele weg nodig. Meestal duurt het jaren vooraleer 
mensen over hun toekomst kunnen en durven nadenken. 
Met welk diploma zie ik mezelf over een aantal jaren? Hoe 
kan ik de toekomst van mijn kinderen verzekeren? Durf 
ik nog dromen van een nieuwe partnerrelatie? Al dan niet 
zwanger proberen te worden? Als migrant met hiv ‘hier’ of 
‘daar in het thuisland’ oud worden?

Maar ook… Welke verwachtingen heeft mijn familie in 
het thuisland? Welke verwachtingen heeft mijn partner? 
Welke verwachtingen stel ik aan mezelf? Hoe bepaalt mijn 
persoonlijk verleden mijn toekomst? Ook vragen over 
hoe het verder moet na de dood worden niet uit de weg 
gegaan (hoe moet het verder met familie, regelen van een 
begrafenis, enz.).

Ook voor mensen met een andere chronische en/of ern-
stige ziekte dan hiv is het bespreekbaar maken van hun 
toekomst een belangrijk begeleidingsaspect. 
In onze begeleiding proberen we dus  regelmatig adem-
ruimte te creëren om het hier en nu te overstijgen en aan 
een realistisch toekomstperspectief te werken.

Aangezien we van oorsprong een hiv-werking zijn hechten 
we steeds veel belang aan het bespreekbaar maken van hun 
toekomstplannen. Heel wat van onze cliënten associëren 
hiv bij het vernemen van de diagnose nog altijd met de

Toekomstperspectief
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Door een goede medische en psychosociale opvolging van 
onze cliënten neemt de levensverwachting toe. Het ouder 
worden kan isolatie en vereenzaming met zich meebrengen 
waarmee we rekening dienen te houden. Omgaan met 
verouderen is ook gedeeltelijk cultureel bepaald; ogen en 
oren hebben voor de specificiteit van elke ouder wordende 
mens is dus heel belangrijk. Het bespreekbaar maken 
en zoeken naar een gepaste oplossing (bejaardentehuis, 
dagcentrum, hulp aan huis,…) komt ook stilaan om de 
hoek kijken. 

Mensen die leven met hiv ervaren veel eerder 
ouderdomsklachten dan gezonde mensen door een 
aantal biofysiologische factoren als gevolg van het virus 
en de medicatie. Er kunnen bijvoorbeeld vroegtijdig 
gewrichtsklachten ontstaan waardoor men minder mobiel 
wordt en sneller aangewezen is op een aangepaste woning. 
Dit plaatst ons dan weer voor nieuwe uitdagingen op het 
vlak van wonen.

Ouder worden met een 
chronische en/of ernstige 
ziekte
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Begeleidingsmethodologie
in zichzelf geloven of zien niet meer dat er voor hen een 
positieve ommekeer mogelijk is. Daarom is het belangrijk 
om vooral in een eerste fase zelf naar de cliënt toe te 
blijven stappen als hij daar uit zichzelf niet toe komt.

Bezoek aan huis heeft heel wat voordelen. Je kunt beter 
inschatten hoe iemands reële situatie is. Je bent getuige van 
zijn/haar concrete, dagelijkse leef- en woonproblemen. 
Mensen brengen een ander verhaal wanneer ze jou als gast 
ontvangen.

Als begeleiders werken we vanuit een open en laa-
gdrempelige living die gezelligheid en een familiale 
sfeer oproept. We merken dat deze warme huiselijk-
heid cliënten helpt om de stap naar ons te zetten, om 
sneller langs te komen en ons hun verhaal te doen. Ze 
stappen geen anonieme kantoorruimte binnen maar

Vertrekpunt van een begeleiding is de situatie, beleving, 
noden en de weerbaarheid van de hulpvrager en zijn gezin. 
Er is geen op voorhand of voor iedereen vastgelegd plan. 
Zulks zou niet tegemoet komen aan de eigenwaarde en het 
eigen kunnen van eenieder. Bovendien is een proces steeds 
onderhevig aan veranderingen. We zoeken dan ook samen 
met de cliënt en zijn gezin naar het af te leggen proces en 
steunen hen hierbij waar dat nodig is. Onze hulpverlening 
richt zich op de hele mens. Een persoon die leeft met hiv 
is in de eerste plaats een totale mens, in zijn of haar eigen 
vaak complexe situatie.

We willen verdiepend werken en kiezen er bewust voor 
om het contact warm te houden. Bij de aanvang van een 
begeleiding is de situatie van de cliënt vaak een kluwen,  
waarin hijzelf verstrikt zit. Mensen durven dan niet meer

Integrale begeleiding 
op maat

Aanklampend werken

Huisbezoek

Laagdrempelige 
aanwezigheid
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een appartement waar ook een beetje ‘geleefd’ wordt. 

Ze weten dat ze er op geregelde tijden hun begeleider/
ster kunnen aantreffen of in ieder geval een andere 
collega die hen verder zal helpen bij dringende 
vragen tijdens de permanentie-uren. Er staat een was-
machine die kan gebruikt worden mits een kleine ver-
goeding. Het ophalen of brengen van de was kan weer 
een gelegenheid zijn tot een korte babbel. Ook kinderen 
zijn welkom: in de speelhoek, aan de gemeenschap-
pelijke computer of op een kinder- of jongerenactiviteit.

Regelmatig maken we ook een afspraak thuis bij de cliënt of 
op Lhiving. Doorheen de verschillende contactmomenten 
groeit er langzamerhand een vertrouwensrelatie die 
ruimte biedt voor verdieping, voor het bespreken van 
werkpunten, voor levensvragen die de cliënt bezighouden. 
Het opgebouwde vertrouwen maakt het makkelijker 
om heikele punten zoals seksualiteit, therapietrouw, 
partnerwens,… aan te kaarten. Soms is de psychische nood 
van een cliënt zo acuut dat een oriëntatie naar geestelijke 
gezondheidszorg zich opdringt.

We treden zo nodig bemiddelend op om de toegang tot 
bepaalde dienstverlening te faciliteren (bv. samen een 
intake regelen bij een dienst, uitleggen welke documenten 
iemand mee moet nemen naar een administratieve dienst, 
enz.). In gevallen waar we geconfronteerd worden met 
dienstverlening die te wensen overlaat, reageren wij – uit 
naam van Lhiving – met een brief naar de desbetreffende 
persoon of dienst.

toekomstproject. Wij zijn daarbij wegwijzers in het hele 
netwerk van structurele mogelijkheden. De behoefte aan 
deze ondersteuning is in elke begeleiding verschillend.

Mensen werken in de eerste plaats zelf aan hun 

Mensen voelen zich in eerste instantie vaak onzeker als 
hen een contact met anderen in dezelfde situatie wordt 
voorgesteld. In de samenleving heerst nog veel ken-
nisgebrek en negatieve attitudes rond hiv waardoor 
angst voor uitsluiting soms reëel is. Er is veel schaamte 
over de eigen seropositiviteit of men heeft angst om in 
in een andere context dan de onze herkend te worden. 
Wie deze drempels weet te overwinnen, heeft bij meer-
dere gelegenheden de kans om samen met lotgenoten aan

Brugfunctie

Lotgenotencontact hiv: 
praatgroep
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activiteiten deel te nemen, deugddoende gesprekken te 
voeren, steun te vinden en samen te lachen of zorgen te delen.

Voor vele cliënten is onze praatgroep voor mensen met hiv
een unieke  gelegenheid waar de druk van de geheimhouding 
en stigmatisatie eens niet heerst. Ze kunnen er openlijk hun 
zorgen delen en van mekaars ervaringen en raadgevingen 
leren. De mensen die er samenkomen putten kracht uit elkaar 
en dat is bijzonder waardevol. Zowel mannen als vrouwen, 
alleenstaanden of mensen met een gezin, Belg of mensen van 
andere origine nemen deel. We starten steeds met de her-
haling van de groepsregels die we samen beslisten. Respect 
voor onderlinge discretie en verschillen staan hierbij voorop. 

Daarna starten we met een rondje, om mekaar bij naam te 
kennen en het ijs wat te breken aan de hand van een ludieke 
openingsvraag. De gespreksonderwerpen zelf komen uit de 
groep en gaan meestal over thema’s als relaties, disclosure, 
medicatie, omgaan met hiv, seksualiteit, kinderwens, bes-
mettingsrisico’s… Bij gebrek aan een onderwerp stelt de be-
geleider een thema voor. Er is echt ruimte om te praten over 
hiv en de openheid en verbondenheid hierrond is opmerke-
lijk groot. Op het einde evalueren we even en brainstormen 
we over mogelijke gespreksonderwerpen voor een volgende 
keer. Vaak blijven mensen nog wat napraten of wisselen ze 
telefoonnummers uit. Zo gaan ze gesterkt en minder alleen 
naar huis.            

De begeleiding van het individu en van het hele gezin 
wordt aangevuld met een waaier aan groepsactiviteiten en 
een jaarlijkse vakantie, zowel voor volwassenen als voor 
kinderen. De groepsactiviteiten bevatten een gezonde mix 
tussen ontspanning en vormende activiteiten. Mensen 
komen met elkaar in contact op een wijze die anders niet 
tot stand zou komen.. Het is voor individuen een kans om 
uit eigen beperkingen of hun geïsoleerde positie te treden 
en ergens op in te haken.

* jaarlijkse vakantie: begin juli kunnen onze cliënten en 
hun gezinnen aan een democratische prijs op vakantie
* terugkerende evenementen zijn het kerst- en paasfeest en 
Wereldaidsdag
* informatieve en sensibiliserende activiteiten voor 
allerlei leeftijdsgroepen
* praatgroep
* kookatelier: samen goedkoop én gezond koken met 
respect voor de diversiteit van ons doelpubliek – van 
seizoensgebonden streekproducten tot Indiase of Afri-
kaanse specialiteiten
* activiteiten mbt het ontwikkelen van een goede 
woonattitude door de huisvestingscoach
* welzijnsatelier: ontspannende activiteiten

Groepsdynamiek
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Reflecties
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Als hulpverlener nemen we graag de term ‘emancipatorisch werken’ 
in de mond zonder stil te staan bij wat dat echt betekent voor de 
cliënt, zijn verhaal en zijn hulpvraag.  Emancipatorisch werken 
is meer dan de hulpvrager stimuleren om ‘zoveel mogelijk zelf ’ te 
doen, want dat is een te simplistische definitie van emancipatorisch 
werken.

Elke mens is uniek en heeft het recht om zijn eigen visie, 
overtuigingen, regels en waarden te verkondigen en te promoten. Hij 
draagt de mogelijkheid in zich om zelf keuzes te maken, om op te 
komen voor zijn belangen en zelf richting te geven aan de zorg of 
hulp die hij nodig heeft. 
Plaats geven aan de waarden en normen van een gezin is een enorme 
uitdaging, aangezien die één van onze fundamentele drijfveren zijn. 
De waarden en normen van de hulpverlener of de organisatie zijn 
gebonden aan middenklassewaarden –en normen. Daar moeten we 
ons bewust van zijn.

Emancipatorisch werken
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Het effect van emancipatorisch werken kan alleen dan 
worden bereikt wanneer vanuit de juiste positie, name-
lijk die van evenwaardige partner, naar de cliënt en de 
gezinsleden wordt gestapt. Door vanuit de kracht van de 
cliënten te werken, willen we hen versterken: ruimte en 
keuzevrijheid bewerkstelligen, gebruikmakend van het 
potentieel dat reeds aanwezig is in de cliënt en hem zelf 
als ‘agent van de sociale verandering’ zien.
 
We doen dit door cliënten en hun context zo veel 
mogelijk actief te betrekken bij de hulpverlening. De 
hulpverlener tracht aansluiting te vinden bij de leef-
wereld van de cliënt, familie of andere betrokken 
personen en toont daarbij betrokkenheid en respect. 
De verschillende partijen worden gesteund in het re-
flectief stil staan bij hun eigen denken en handelen. Dat 
bevordert het vermogen om open te staan voor andere 
meningen en keuzes. 

De hulpverlener communiceert transparant. Dit 
wil zeggen open en eerlijk. Hij zegt waar het op staat 
en maakt geen beloftes die hij niet waar kan maken. 
Participatie betekent in dit verband dat de inbreng en 
de ervaring van cliënten en hun context worden erkend, 
dat zij de ruimte en de mogelijkheden krijgen om hun 
verantwoordelijkheid op te nemen en zo controle en 
invloed te krijgen op het hulpverleningstraject. 

Annelies
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Huisvesting
2016 kende opvallend veel nieuwigheden inzake 
huisvesting. Niet alleen werden diverse thematieken 
aangekaart tijdens de gewone ateliers, maar er vond 
ook een grote evolutie plaats in deze materie. Naast 
de georganiseerde uitstappen met de cliënten op het 
werkveld, had de fusie van sommige Openbare Vastgoed 
Maatschappijen (OVM) een grote impact op onze 
samenwerkingsovereenkomsten. Overigens konden we 
voor sommige cliënten een beroep doen op een fonds 
‘eerste hulp bij aankoop installatie woning’.

Dit jaar vonden er twee uitstappen plaats. De eerste op 
25 februari. Onze cliënten hebben een bezoek gebracht 
aan het afvalsorteercentrum van Brussel Net in Vorst. 
Tijdens dit bezoek hebben de cliënten van Lhiving de 
installaties bezocht en zo het proces  van afvalrecycling 
kunnen begrijpen wat maakt dat ze het belang inzien 
van sorteren.

De vormingsmedewerker heeft het gebruik van de 
verschillende vuilniszakken uitgelegd, zodat onze

cliënten het nut van goed sorteren leren begrijpen. De 
slagzin van Brussel Net zegt: “Alle plastiek in de witte 
zak, behalve de BBF (bidons, flessen  en flacons)”.

Tijdens de tweede uitstap op 14 november mochten 
onze cliënten de waterinstallaties van Tailfer in Namen 
bezoeken. Het is één van de sites van Vivaqua die water 
produceert. Deze intercommunale doet twee hande-
lingen: de behandeling van het water uit de Maas en de 
opvang van ondergronds water. Dit water wordt naar 
Brussel verzonden dat daar instaat voor de watervoor-
ziening. 

Na de fusie van een aantal OVM’s in het begin van 
het jaar moesten we ons herorganiseren om ons aan 
de nieuwe structuren aan te passen. Zodat we onze 
missie en visie konden voortzetten om onze cliënten 
te helpen bij het vinden van een woonst via onze con-
venanten. Inderdaad, we hebben contact opgenomen 
met nieuwe entiteiten om profijt te halen uit deze fusies 
door te huisvestingsquotas te heronderhandelen op 
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basis van de convenanten die we daarvoor met sommige 
onder hen hadden afgesloten.

Na afloop van de gesprekken hebben sommige OVM’s 
aanvaard om onze quota’s te verhogen. Andere zijn 
nog lopende. Overigens hebben we onze vraag naar 
samenwerkingsconvenanten tot andere OVM’s en SVK’s 
uitgebreid.

Om onze cliënten met een goede installatie in hun 
woonst te helpen heeft Lhiving een fonds bij de stichting 
Porta gekregen. Dit fonds helpt cliënten die recentelijk 
verhuisden via onze hulp, maar geen recht hebben op 
een installatiepremie van het OCMW of andere huis-
vestingsuitkeringen. 

Patrice
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Beschikbaarheid van medische behandeling in het 
thuisland is helemaal niet hetzelfde als effectief toegang 
hebben tot deze behandeling. Het gebeurt dat er in de 
besluitvorming van de dienst medische regularisatie 
wordt geknipt en geplakt van het ene dossier naar het 
andere, zonder grondig onderzoek van de individuele 
vraag. Dat ontneemt eerlijke kansen aan wie het nodig 
heeft.

Wij kennen een aantal van de mensen die achter de cijfers 
van de 11.382 weigeringen schuil gaan.
Wie ‘zijn’ ze, zonder recht op een regularisatie of mutatis 
mutandi, zonder erkenning van het recht op een eerlijke 
vraag naar asiel, wanneer ze niet terug kunnen naar hun 
land? Hoe kun je ‘zijn’ als je op papier niet meer bestaat?

Er wordt van ons verwacht dat we reeds tijdens de 
procedure met de cliënt werken aan zijn toekomst-
perspectief en de verschillende uitkomsten ter sprake 
brengen. Wat als het antwoord positief is? Wat als het 
negatief is? Wat zijn de realistische mogelijkheden tot

Het recht op uitzonderlijk verblijf gaat over de regulari-
satie om humanitaire of medische redenen. In 2015 werd 
dit toegekend aan respectievelijk 1.192 en 284 personen 
t.o.v. 11.382 (*1) weigeringen, lezen we in een publicatie 
van DVZ (Dienst Vreemdelingenzaken). 

Cijfers zijn anoniem en hoeven ons hart noch onze ziel 
te raken. Ze  zeggen ons niets over de immense vreugde 
bij erkenning of over de schrijnende realiteit wanneer  
het niet zo is, over angst en hoop, machteloosheid en 
medemenselijkheid of het gebrek daaraan. 

Het aantal medische regularisaties is bijzonder laag. De 
federale ombudsdienst heeft de werking van de dienst 
‘medische regularisatie onderzocht’. Hun gefundeerde 
analyse en aanbevelingen, gepubliceerd op 16 november 
2016,  zijn terug te vinden op hun website (*2)
Ontluisterend? Toch wel. Maar voor ons niet nieuw. 
Wat daar in staat, kan ik vanuit onze ervaring alleen 
maar bijtreden. Niet elke aanvraag wordt op een gelijke, 
objectieve manier behandeld. 

Machteloosheid - 9ter
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terugkeer? En wat als terugkeer om gegronde redenen 
niet kan? Wat gebeurt er dan met hen?

Er is tot nog toe een recht op dringende medische hulp, 
gelukkig maar. En toch, stel je voor dat je ernstig ziek 
bent en dat je voor elk bezoek aan het ziekenhuis of 
de arts bij een norse administratie langs moet gaan, bij 
steeds andere loketbediendes, om het juiste papier met 
toelating te krijgen: geen enkel respect voor privacy is 
gegarandeerd. 
De impact op de hulpvrager laat zich raden en versterkt 
wat er bij hen leeft.

Mensen die niet beschikken over geldige identiteits- of 
verblijfspapieren voelen zich vaak niemand. Ze hebben 
geen rijksregisternummer, noodzakelijk voor elk 
denkbaar papier dat ingevuld moet worden; ze  bestaan 
niet voor de gemeente waar ze wonen want ze kunnen 
zich er niet inschrijven; ze houden zich onzichtbaar uit 
angst voor de gevolgen bij een identiteitscontrole. 

Hun reële bestaan wordt tot een luchtbel herleid. Mensen 
veranderen door wat ze hier meemaken.Ze krijgen met 
veel teleurstellingen te maken en moeten zichzelf blijven 
dragen tot in het onmogelijke.
Uit onderzoek blijkt dat mensen na twee jaar wachten in 
een depressie kunnen vallen, zelfs in een psychose. Het is 
teveel wanneer er geen perspectieven zijn. 

Als hulpverlener kunnen we mee perspectieven creëren: 
tot vanavond, tot morgen of volgende maand. Onze 
cliënten hebben zaken nodig die hen verder helpen, ook 
al gaat het om iets kleins.

We kunnen mensen versterken in hun capaciteiten, in 
de verschillende rollen die ze opnemen. Het positieve, 
binnen wat onhoudbaar lijkt, versterken en bevestigen.

Ik zie de overlevingskunst van een moeder voor me. 
Ze blijft tot in het onmogelijke overeind, en houdt zich 
met een grote verantwoordelijkheidszin vast aan de 
levensband met haar kinderen. Hun bestaan in België
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is onzeker, zelfs bijzonder precair, maar geordend. 
De kinderen doen het goed op school, hun gedrag is 
onbesproken. Ze dragen mee de moeilijkheden, ook 
al past dat niet bij hun leeftijd. Er is geen keuze. Hun 
houding geeft kracht aan hun moeder. Ze wonen gezellig, 
huiselijk, ook al wordt het betalen van de huur elke dag 
een beetje meer onmogelijk. Hoe zal het met hen verder 
gaan?

Als er geen eindjes meer zijn om aan elkaar te knopen, 
als ze misschien hun woning verliezen, of hun medische 
kaart, of het recht op onderwijs wanneer de oudste 18 
wordt... Hoe ver en hoe lang zal onze medemenselijkheid 
nog reiken en voor deze familie van betekenis zijn als zij 
zonder papieren blijft?                       

Wij hebben uiteraard een mening over de gang van 
zaken bij het huidige politieke beleid en het wijzigend 
denken binnen een deel van onze veranderende 
maatschappij. Voorop in onze missie staat ‘het is ons 
streefdoel de gezondheid en het algemeen welzijn van

de cliënt te verbeteren zodat die zich op termijn… kan 
handhaven in de maatschappij en op een volwaardige 
manier kan participeren.’ 
We kiezen ervoor om hieraan vast te houden en ernaar te 
handelen in al zijn consequenties.

Marianne en Els

*1 Uit het rapport van DVZ over 2015. Het aantal personen 
aan wie het verblijf werd geweigerd is een reëel fysiek aantal; 
indien echter eenzelfde persoon in de loop van hetzelfde 
jaar meerdere weigeringsbeslissingen ontvangt, dan zal 
deze persoon meerdere keren geteld worden. Anderzijds 
zal een persoon die geregulariseerd werd na een eerdere 
weigeringsbeslissing gedurende hetzelfde jaar in beide 
rubrieken geteld worden.

*2 www.federalombudsman.be

*3 Met dank aan Birsen Taspinar voor twee leerrijke en 
boeiende supervisies.



31

Antenne

Mevrouw X is een dame die gedurende 3 jaar in begeleiding is 
geweest bij Lhiving. Bij aanmelding woonde ze in een ongezonde 
woning, had ze problemen met het ocmw, kon ze zich moeilijk 
uitdrukken en was sterk vereenzaamd. Doorheen de begeleiding 
verkreeg ze via één van onze convenanten een sociale woning, 
installeerden we de poetsdienst van Familiehulp en werd ze 
erkend als persoon met een handicap en via lotgenotencontact 
bouwde ze een netwerk uit. Ze maakte ook kennis met vzw 
Hobo, waar ze computerles begon te volgen, nam deel aan 
activiteiten van Lhiving en bouwde zo een netwerk uit.

In 2015 werd haar begeleiding beëindigd en werd haar dossier 
naar de Antenne gebracht, wat haar eerst angst inboezemde. In 
2016 bezocht ze regelmatig de Antenne, vooral voor administra-
tieve zaken (brieven die ze niet begreep, in te vullen documenten) 
of wanneer er problemen waren met  betrekking tot de woning  (tv 
aansluiting, probleem aan de dampkap). Ze weet nu dat ze verder 
bij ons terecht kan en staat toch veel zelfstandiger in het leven.

Marjan
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‘Lhiving biedt integrale begeleiding op maat aan…’
Achter deze woorden schuilt een waaier aan 
mogelijkheden en een grote verscheidenheid aan 
concrete situaties binnen ons begeleidingswerk.
‘Integraal’ slaat op het totale pakket aan levensdomeinen 
waarvoor ondersteuning gevraagd of aangewezen is. ‘Op 
maat’ verwijst naar de duur, intensiteit, de specifieke 
noden of verwachtingen van de cliënt.
In het geval van mevr. B betekenen deze termen dat 
we elkaar haast elke week zien of minstens spreken 
en dat al bijna tien jaar lang. Het betekent ook dat we 
betrokken zijn op tal van domeinen in haar leven en 
dat van haar drie kinderen: huisvesting, administratie, 
verblijfspapieren, financiën, medische omkadering, 
opvoedingsondersteuning, agenda, contacten met 
allerhande instanties, vorming, scholing, hobby… noem 
maar op.

Dit lijkt overdreven: een overdadig gebruik - of misbruik 
- van mankracht en middelen  voor één enkel gezin. Het 
is zeker niet onze bedoeling in alle begeleidingen op deze 

manier te werken, integendeel.

Toch ben ik ervan overtuigd dat in het geval van mevr. 
B deze inzet nog steeds verantwoord is en bijdraagt aan 
een beter begrip ván en integratie ín onze samenleving, 
iets waar zij en haar kinderen, en niet te vergeten de 
samenleving zelf, de vruchten van plukken.

Mevrouw B. komt uit Congo, bracht een paar jaar in 
verschillende opvangcentra door, waar haar twee oudste 
kinderen geboren zijn, en werd daarna door Lhiving 
opgevangen en gehuisvest. 
Ze kreeg geen enkele scholing, is analfabeet en sprak amper 
Frans toen ze in ons land aankwam. Ze begreep niets van 
ons maatschappelijk systeem, had geen idee van de regels 
over het samenwonen in een appartementsgebouw. Ze 
voelde zich snel bedreigd en aangevallen en kon zeer 
heftig reageren, vaak op een manier die haar alle krediet 
deed verliezen. Op die manier verloor ze een paar keer 
haar woning en bracht ze noodgedwongen een aantal 
maanden op de straat door.

Gezinsbegeleiding
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Ze zorgde goed voor haar kinderen, wat voor haar 
betekent dat ze goed zijn gevoed,  gekleed en proper zijn. 
Ze bood hen weinig stimuli om te groeien en te leren en 
kampte zelf met te veel emotionele verwarring om hen 
een stabiele basis te kunnen bieden.
Ze heeft in België ontdekt dat ze seropositief is, een 
vreselijke klap. Ze was ervan overtuigd dat iemand een 
kwade vloek over haar had uitgesproken en dat ze door 
tovenarij was besmet.

Maar ze is ook een sterke vrouw, vastberaden om voor 
zichzelf en haar kroost een fatsoenlijk leven uit te bouwen 
in ons land. Doorheen de jaren is er een sterke band 
en een groot vertrouwen gegroeid in Lhiving, wat de 
begeleiding een stuk makkelijker en succesvoller maakt.
Ondertussen zijn haar verblijfspapieren en administratie 
volledig in orde. Ze heeft geen schulden en beheert haar 
beperkte financiën uitstekend. Ze is er zelfs in geslaagd 
spaarboekjes te openen en maandelijks te spijzen voor 
de drie jongens. Ze heeft al jaren dezelfde woning, die 
te klein, te duur en in slechte staat is. We blijven zoeken 

naar betere opties. 

Ze spreekt behoorlijk Frans en volgt 
alfabetiseringscursussen. Ze kent de letters en herkent 
woorden, al zal goed lezen en schrijven misschien nooit 
tot haar mogelijkheden behoren. Haar agenda beheren, 
blijft moeilijk maar met wat hulp volgt ze alle afspraken 
goed op. 
Haar gezondheidstoestand is heel goed: ze begrijpt hoe 
het hiv-virus werkt, hoe ze besmet raakte en ze neemt 
heel secuur de medicatie. Toch blijft ze ergens overtuigd 
van de magische krachten van hiv en blijft het dus 
belangrijk om te werken rond preventie.

Het afgelopen jaar werkten we veel rond het schoolgaan 
van de twee oudste jongens, een tweeling van tien jaar, 
die al een paar jaar bijzonder onderwijs type 1 volgen. 
Spijtig genoeg is ook dit niveau voor hen te hoog gegre-
pen en kreeg de mama te horen dat ze beter zouden over-
gaan naar een andere school met type 2. De school werd 
gevonden, bezocht en de jongens werden toegelaten.
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Het was een hele klap voor de mama, wat ze zich pas ten volle realiseerde 
toen ze de andere leerlingen zag: kinderen met vaak duidelijk zichtbare 
fysieke en mentale beperkingen. Mevrouw B. kon niet aanvaarden dat haar 
jongens ook zo waren en gaf me geregeld haar ongenoegen te kennen.

Ondertussen had de nieuwe school haar handen vol met de twee nieuwe 
leerlingen. Ze waren zo onhandelbaar dat de directrice, ten einde raad, de 
mama en mezelf ontbood.
Het had heel wat voeten in de aarde om mevrouw B. te overtuigen dat - ook 
al zei ze dat niet - haar jongens heel goed aanvoelden dat zij zelf de school 
niet zag zitten en dus - loyaal zoals alleen een kind dat kan zijn - hun uiterste 
best deden om de boel te saboteren. Toen ze uiteindelijk begreep welke im-
pact zij had op het gedrag van haar zoontjes en hoe belangrijk een positieve 
ingesteldheid is voor een optimaal leerproces, veranderde ze compleet haar 
houding. 
Het effect op de jongens was verbluffend. Toen ik onlangs, op vraag van de 
mama, nog eens contact opnam met de directrice, was deze opgetogen: de 
twee ettertjes waren op een paar weken tijd uitgegroeid tot de zonnetjes van 
de school.

Siska
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Het kookatelier is één van de vier ateliers die op Lhiving 
maandelijks op het programma staat. Het kookatelier 
gebeurt in een zeer ontspannen sfeer waarbij de cliënten 
en de begeleiders samen koken, eten en afwassen in 
onze open keuken. Het is vaak de eerste kennismaking 
van cliënten uit de antennewerking die geïnteresseerd 
zijn in ons activiteitenaanbod. Zij worden eerst 
uitgenodigd voor ons kookatelier net omwille van 
die ontspannen en ongedwongen sfeer. Zo onstaat er 
een dynamiek van onze ‘anciens’ en nieuwe mensen. 

We proberen steeds te vertrekken vanuit de princi-
pes van gezonde voeding. De begeleider en een twee-
tal cliënten, die zich vrijwillig kandidaat stelden 
om  ‘chef de cuisine’ te zijn, trachten een budget-
vriendelijk menu samen te stellen, met aandacht voor de 
seizoensgroenten en –fruit en hoe ze die in hun recept 
kunnen toepassen. Zo leunt het menu zeer sterk aan bij 
de leefwereld van de mensen en leren ze ook van elkaar.

Davy

Groepsdynamiek: kookatelier
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Afscheid nemen
Doorheen de jaren is het onderwerp ‘afscheid nemen’ 
een beetje op de achtergrond geraakt. Waar vroeger een 
palliatieve begeleiding centraal stond, richten we ons 
nu vooral op kwaliteitsvol leven in onze begeleidingen. 
Toch schuilt het thema ‘sterven’ in elke begeleiding, 
op korte of lange temijn. Soms overlijdt een fami-
lielid in België of aan de andere kant van de wereld. 
Soms spreken we over de voorbereiding van een 
levenseinde (financiële consequenties, repatriëring, 
wie contacteren…) en soms gaat de medische toe-
stand van de cliënt zodanig achteruit dat de be-
geleiding bestaat uit een ondersteuning in de 
laatste dagen, weken of maanden van zijn of haar leven. 
Sommige cliënten kennen we al jaren. We staan naast 
hen tijdens belangrijke levensgebeurtenissen. Daarom 
is onze rol niet altijd gemakkelijk bij een palliatieve 
hulpverlening. Enerzijds hebben we een professionele 
begeleidersrol en is een professionele afstand tussen 
begeleider en cliënt vereist. Tegelijk verwacht de cliënt 
soms van ons dat we de rol van familie opnemen 
indien die, om welke reden dan ook, afwezig is.
Doorheen de jaren bouwen we een intense

vertrouwensband op. Is het dan wenselijk of menselijk 
om ons te beperken tot de rol van begeleider? Of is 
het invullen van de familierol ook een deel van onze 
taak? Moeten we hand in hand naast het ziekenhuisbed 
zitten en luisteren naar de laatste wensen van de cliënt? 
Het zijn vragen waar ik geen pasklaar antwoord op 
heb. In elke situatie moeten we stilstaan bij onze rol en 
afwegen hoe we deze het best kunnen invullen. 
De begeleiding van een cliënt bij zijn levenseinde mag 
zeker niet gezien worden als een individuele taak van 
een collega. De nood aan ondersteuning van het team 
is niet te onderschatten. Ten eerste kunnen collega’s 
met een objectieve blik helpen om de begeleidersrol in 
te vullen. 
Daarnaast heeft het overlijden van een cliënt ook een 
impact op de begeleider. Hoewel wij ‘slechts’ gezins-
begeleiders zijn, betekent een overlijden ook het 
verlies van een cliënt die we soms jarenlang hebben 
begeleid. Dit verdriet mag daarom niet genegeerd 
worden; het  is belangrijk dat we steeds kunnen terug-
vallen op collega’s om het overlijden een plaats te geven. 

Sara
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C’était un jour fatiguant, plein de rendez-vous. Pour 
nous soulager un peu, nous, nous sommes mis sous le 
premier soleil du printemps. Tu me disais de fermer les 
yeux et puis tu avais dit ‘est-ce que tu entends ? C’est 
comme si nous sommes à la mer…’ Cette soirée-là nous 
sommes encore allées manger un plat italien à trois. 
C’était une journée qui étais typique vraiment pour toi : 
ne pas sombrer à la maladie, mais bien profiter de la vie… 

Salut Claire, tu vas nous manquer… Bisous!

Pourquoi pleurer mon départ, puisque la 
mort a été pour moi, la fin de mes souffrances. 
C’est grand la mort, c’est plein de vie dedans.

Claire,

Plus ou moins il y deux ans, que je t’ai rencontré pour 
la première fois.  Immédiatement c’était claire pour moi 
que tu n’étais pas comme les autres. Un peu têtu, bien 
savoir ce que tu veux, mais surtout une jolie femme 
plein des projets et des rêves. Tu ne voulais pas être vu 
comme une malade, donc un accompagnement par un 
asbl qui aides des gens malades… je peux m’imaginer 
que c’était très difficile pour toi.
Mais petit à petit on a trouvé notre chemin. Toi, tu 
suivais ton parcours et moi je restais en marge pour te 
donner un coup de main quand tu voulais. Et parfois 
tes décisions n’étaient pas ce que je choisirais, mais une 
chose est sûre et certaine : dans chaque décision il y 
avait la grande force de vivre. Et je pense Claire, que 
avec cette force tu as inspiré tous les gens autour de toi.  

Je me souviens une des dernières fois que je t’ai vu.
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Mijn start op Lhiving

Waar te beginnnen ?

Er zijn zoveel dingen waarover ik hier zou kunnen 
praten, dus heb ik gekozen om het te hebben over één 
van de aspecten die ik heel opmerkelijk vind bij Lhiving.

Het gaat over een fenomeen dat heel aanwezig is in  het 
hart van de Brusselse samenleving, maar 
ook in dat van de organisatie. De  cliënten 
komen vanuit verschillende horizonten met 
soms zelfs heel uiteenlopende achtergronden.

De filosofie van Lhiving  ziet de culturele diver-
siteit als een voordeel en een rijkdom. Het is dan ook 
binnen deze filosofie van respect voor verscheiden-
heid dat het psychosociaal werk zich organiseert.  De 
sfeer is warm, gemoedelijk en open voor iedereen.
De vzw  past dit toe op gebruikers, maar ook wel voor 
haar team van werknemers. Het wordt gezien als 
een meerwaarde. Het team bestaat uit mensen die 
dezelfde functie vervullen, maar van oorsprong, over-

tuigingen, waarden of gedrag soms heel anders zijn. 
Wetende dat ons werk een nauwe samenwerking 
vereist, zou dit ingewikkeld kunnen zijn, maar
dit is niet het geval.

Ik was aangenaam verrast om een team te ontdekken 
waarin elk teamlid anders is, maar bereid om zijn of 
haar potentieel te benutten ten voordele van de cliënt. 
Het is dus met plezier en enthousiasme dat ik elke dag 
ga werken en daar ben ik heel blij mee.

Caroline
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Getuigenissen
Interview met apotheker Björn
Hoe heb je Lhiving leren kennen?
“Via mijn collega’s, Caroline en Azziza door het werk 
hier in de apotheek.”

Hoeveel cliënten van Lhiving komen er bij jullie over 
de vloer?
“Dat zullen er een tiental zijn per jaar die regelmatig over 
de vloer komen, naast degene die tijdelijk hier zijn 
omdat ze in jullie opvangstructuur verblijven.”

Hoe ervaar je de samenwerking met Lhiving?
“Zeer positief: jullie zijn altijd bereikbaar, in 
tegenstelling tot diensten als het ocmw. De 
zaken worden ook altijd opgenomen en meestal 
opgelost. Ik werk alleszins graag met jullie samen.”

Wat houdt die samenwerking allemaal in?
“Voornamelijk de medische tenlasteneming en het 
werk van de maatschappelijk werker: de mutualiteit 
die niet in orde is, de administratie van de patiënt. 

Daarnaast zijn er specifieke voorvallen. Er wordt dus 
nu en dan wel getelefoneerd.”
“Lhiving is voor mij een gateway tussen het normale 
systeem en de apotheek: de meesten van jullie cliënten 
zijn mensen met een moeilijke medische problematiek. 
Het is niet specifiek hiv-gerelateerd, het gaat veel dieper
 dan dat en vaak zijn er nog andere medische proble-

men. Daarom ook dat diensten zoals Lhiving 
ontzettend belangrijk zijn: in Brussel zijn er 

veel zulke situaties, die we in de dorpjes in
België niet tegen komen en dus ook niet 
kennen. Diensten zoals Lhiving maken dan 
ook een heel groot verschil voor de mensen 

die erdoor geholpen worden.”

Zijn deze situaties gelinkt aan Brussel in het 
algemeen of aan de wijk?
“Het is voor een deel natuurlijk Brussel, maar toch 
specifiek ook deze wijk of misschien komt het
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gewoon door de samenwerking met de sociale 
diensten: ik heb in apotheken in verschillende ge-
meen-ten in Brussel gewerkt en in Molenbeek bijvoor-
beeld. had je ook diezelfde diversiteit, met de proble-
men van alcohol, drugs en de schrijnende armoede.”

Wat zijn voor jou de schrijnende verhalen van de 
mensen van Lhiving die je tegenkomt?
“Zaken die niet opgelost raken en waar kinderen bij 
betrokken zijn: als een moeder met psychiatrische 
problemen het contact verbreekt omdat ze vindt 
dat er teveel bemoeienissen zijn en je weet dan dat 
er kleine kinderen zijn, dan vraag je je af hoe dat in 
orde gaat komen. Ook wanneer je het zoontje van een 
patiënte moet opbellen omdat de moeder te dronken 
is om te begrijpen, dat zijn dingen die je raken.”

Is er tot slot nog iets wat je graag zou willen zeggen?
“Ik denk dat alles gezegd is: wij van de apo-
theek zijn zeer blij met deze samenwerking.”
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Martin

Je m’appelle Martin et je suis sous le chaleureux 
suivi de Lhiving depuis le 5 Septembre 2016.
J’ étais suivi depuis plus de deux ans par des médecins 
de UZ Gent pour un problème de daux cancers, qui 
m’ont conduit durant mon traitement à huit interven-
tions chirurgicales. Ils finirent par jeter l’éponge et je 
me suis retrouvé dans un centre de soins palliatifs à « la 
Cité Sérine », située à Schaerbeek, où je devais attendre 
calmement la fin de mes jours, estimée selon les dires 
voilés des médecins pour une période d’un à deux mois.

Suite à la prière et à une attitude positive de refus de la 
maladie, je repris progressivement les forces. Et après 
avoir reçu les documents de résidence, il me fallait sortir 
de la Cité Sérine et reprendre une vie quasi normale. 
Toutefois la recherche d’un logis ne fût pas chose facile. 
C’est ainsi que les gestionnaires de la Cité Sérine me mirent 
en contact avec Lhiving, me certifiant que j’y trouverai 
un accompagnement à la hauteur de mes aspirations.

Vous ne sauriez combien, je suis content d’avoir

cette opportunité afin d’exprimer ma sincère 
gratitude envers le personnel de Lhiving, qui nous 
accueillent avec tant d’Amour, de Disponibilité et de Sen-
sibilité à nos problèmes quotidiens, que ce soit au niveau 
de notre santé, de notre logement, de la précarité de nos 
finances. Ils sont là à tout moment, à notre écoute et avec 
le sourire, malgré la charge de leur journée de travail.
Avec l’Ambiance Lhiving, qui est devenue 
notre nouvelle famille, nous y trouvons le meilleur 
remède à nos soucis de maladies, à l’éloignement 
de nos familles, à la nostalgie du Pays d’origine, et  à 
d’autres problèmes que connaissent les réfugiés.

Longue vie à Lhiving et que leur esprit de secourir les 
autres rayonne dans toute la Belgique et dans le monde 
entier.

Respectueusement,
                                       Martin 
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Julia

Bij Lhiving heb ik een dienst gevonden waar ik mij 
op mijn gemak voel. Mijn begeleiders luisteren naar 
mijn verhaal, mijn zorgen, naar wat er in mijn hoofd 
zit. Ik kan met hen over alles praten, zonder dat ik 
gedwongen word. 

Ik voel mij niet verplicht om met mijn 
begeleider in contact te zijn. Ik ben zelf 
vragende partij, helemaal anders  dan de andere 
diensten die mij opgelegd zijn door de vrederechter. 

Toen ik hier aankwam, had ik weinig zelfver-
trouwen. Ik dacht dat ik geen rechten meer had. 
Lhiving heeft mij laten inzien en voelen dat dit 
niet zo is. De aanwezigheid van Lhiving bij een 
zorgoverleg werkt als een antistressmiddel voor 
mij. Ik durf nu meer mijn mening te geven. 
Dankzij Lhiving heb ik nu ook meer overzicht op mijn 
situatie. 
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Evoluties en 
cijfers
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Lhiving biedt begeleiding op maat vanuit  drie deelwerkingen: de Antenne, de ambulante werking en de semi-residen-
tiële setting van 15 transitwooneenheden.

De functie van de Antenne is drieledig: het registreren van alle nieuwe aanmeldingen, een vrij aanspreekpunt bieden
waar mensen onmiddellijk terecht kunnen met hun concrete hulpvragen en de toegangspoort vormen tot de overige 
pijlers van Lhiving. Alle aanmeldingen gebeuren dus via de Antenne. In onderstaande grafiek geven we een overzicht weer 
van het aantal nieuwe aanmeldingen per jaar. Door de uitbreiding van de doelgroep in 2013 
bleef het aantal nieuwe aanmeldingen niet uit.

Figuur 1: Overzicht van het 
aantal nieuwe aanmeldingen 
per jaar. In 2008 en 2009 werd 
het aantal aanmeldingen niet 
bijgehouden, aangezien er een 
stop op de wachtlijst stond 
(max. 20 cliënten). In mei 
2010 ging de Antenne-
werking van start. Veel or-
ganisaties vonden de weg naar 
Lhiving terug, wat de opval-
lende toename in 2011 ver-
klaart. In 2012 stabiliseerde 
de situatie zich terug op het 
normale niveau. Sinds de 
doelgroep uitbreiding in 2013 
kennen we terug een stijging. 
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In totaal registreerden we afgelopen jaar 1.132 Antenne-contacten, ongeveer hetzelfde als in 2015. In absolute cijfers 
hebben we in 2016 de meeste gesprekken geregistreerd sinds de start van de antennewerking. We blijven dus een positieve 
evolutie doormaken. De Antenne wordt dus duidelijk meer en intensiever bezocht in vergelijking met vijf jaar geleden.

Sinds de start van de Antenne domineert het thema huisvesting (49%) wat betreft hulpvragen gedurende individuele 
antennegesprekken. In 2012 bedroeg dit nog ‘maar’ 30%,  dit toont aan dat het probleem ‘huisvesting’ alleen maar toe-
genomen is. Op de tweede plaats volgt het thema administratie en sociale zekerheid (39,5%) , zoals het bijstaan van een 
cliënt in het klaarmaken van alle nodige documenten voor een sociaal onderzoek van het OCMW of het vinden van

Figuur2: verhouding aantal gesprekken/activiteiten sinds de start van de antennewerking. In 2011 konden de cliënten 
die gevolgd werden op de Antenne nog niet deelnemen aan de activiteiten.
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toegang tot gezondheidszorg. Op de derde plaats staat ‘huisbezoek’ (15%). Dit is opmerkelijk omdat we binnen de anten-
newerking in principe geen huisbezoeken afleggen tenzij de gezondheid van de cliënt een bezoek op Lhiving zelf niet 
toelaat. Onder huisbezoek verstaan we ook bezoeken in het ziekenhuis. Daarnaast volgen nog ‘welzijn en gezondheid’. 
Ook ‘verblijfsstatuut’ scoort relatief hoog (8%), daaronder vallen mensen die vragen hebben over hun mogelijkheden tot 
verblijf hier, alsook de problemen waarmee ze geconfronteerd worden. Maar ook gezinshereniging en nationaliteitsver-
werving vallen hieronder. De vraag naar integrale begeleiding van cliënten zelf ligt redelijk laag. Ze werd 12 keer door 
de cliënt gesteld, maar in totaal werden er 38 nieuwe begeleiding opgestart. Vaak stelt de hulpverlener zelf een integrale 
begeleiding voor wanneer we geconfronteerd worden met een bijzondere kwetsbaarheid van de hulpvrager of wanneer 
een cliënt een woning via één van onze convenanten krijgt toegewezen. Daar koppelen we altijd een begeleiding van twee 
jaar aan vast.
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In 2016 kregen we 104 nieuwe aan-
meldingen. Onze doelgroep cliënten 
wordt steeds heterogener. Vijf cliënten 
werden hier aangemeld, maar na een 
eerste of tweede gesprek doorver-
wezen naar een andere dienst wegens 
niet tot de doelgroep behorend. Dit 
waren drie mensen waarvan de ernst 
van de  ziekte niet aantoonbaar was, 
en twee personen met een uitsluitend 
psychiatrische aandoening.

Doelgroep	  nieuwe	  aanmeldingen 2016
Hiv 44
Kanker 9
Kind	  erns/g	  ziek	   6
Behoort	  niet	  tot	  onze	  doelgroep 5
Longaandoening	   4
Diabetes 3
Diabetes	  en	  hartaandoening 3
Fybromyalgie 3
Nierfalen 3
Reuma 3
Hartaandoening 2
Hernia 2
Hiv	  en	  kanker 2
Mul/ple	  sclerose 2
Sikkelcelanemie 2
Endometriose 1
Epilepsie 1
Hartaandoening	  en	  sikkelcelanemie 1
Hepa//s 1
Hiv	  en	  hepa//s 1
Hiv	  en	  longaandoening 1
Kanker	  en	  hartaandoening 1
Kanker	  en	  hepa//s 1
Kanker	  en	  longaandoening 1
Syndroom	  van	  Guillain-‐barré 1
Ziekte	  van	  Lyme 1
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In 2016 kenden we opnieuw een stijging van het aantal begeleidingen. We hebben 61 vrouwen en 39 mannen in begelei-
ding. Ook het aantal alleenstaanden ligt hoog, we tellen 75 alleenstaande personen. De doelgroep van onze integrale 
begeleidingen is heel erg gevarieerd. Iets meer dan de helft van de mensen die integraal begeleid worden zijn seropositief. 
Dit betekent dat we drie jaar na doelgroep uitbreiding echt wel een breed publiek bereiken.

Integrale begeleiding

Jaartotaal 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
totaal	  aan	  cliënten	  in	  begeleiding: 100 73 71 64 54 69 74
alleenstaanden	  zonder	  kinderen 54 37 38 37 28 24 29
alleenstaande	  met	  1	  kind 13 7 5 8 10 11 11
alleenstaande	  met	  2	  kinderen 3 4 4 7 6 11 11
alleenstaande	  met	  3	  kinderen 4 6 5 2 3 7 7
alleenstaande	  met	  4	  kinderen 1 0 0 0 0 1 1
koppel	  zonder	  kinderen 1 1 2 0 0 2 2
koppel	  met	  1	  kind 5 5 2 3 2 3 3
koppel	  met	  2	  kinderen 3 2 6 1 2 1 1
koppel	  met	  3	  kinderen 2 1 2 2 2 7 7
koppel	  met	  4	  kinderen 0 0 1 0 0 1 1
koppel	  met	  7	  kinderen 0 0 0 0 0 1 1
overgang	  begeleiding	  naar	  antenne 9 13 18 9 9 21 17
overleden 3 2 2 1 1 0 1
overgang	  antenne	  naar	  begeleiding:	  start	  nieuwe	  begeleiding 38 23 21 22 13 7 9
begeleiding	  gestopt,	  zonder	  overgang	  naar	  de	  antenne 3 1 1 3 3 0 0
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We hebben nog nooit zoveel integrale begeleidingen gehad. Als we naar de voorbije jaren kijken blijven het aantal 
intensieve en matig intensieve begeleidingen stabiel. Er is een toename van ondersteunende begeleidingen. Dit kunnen 
we verklaren door het feit dat we in 2016 heel wat toewijzingen kregen voor een verhuis naar sociale woning. Daar gaat 
altijd een begeleiding van minimaal twee jaar mee gepaard. Deze zijn vaak ondersteunend van aard. De meeste cliënten 
hebben immers al een intensieve begeleiding achter de rug wanneer ze een stabiele woonoplossing aangeboden krijgen.

De intensiteit van de integrale begeleidingen

Intensieve	  begeleiding
Ma/g	  intensieve	  
begeleiding

Ondersteunende	  
begeleiding

(verschillende	  contacten/week) (min	  1	  contact/week)
(1	  contact/maand	  of	  
minder)

2016 21 24 55
2015 22 24 27
2014 20 35 16
2013 26 21 17
2012 18 16 20
2011 16 18 35
2010 12 19 43
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Activiteiten en vakantie

Ook dit jaar konden we beroep doen op de gratis busdienst van de Stad Brussel. Voor het atelier welzijn zijn we driemaal 
op uitstap geweest,  naar Antwerpen, Oostende en Luik. Voor het atelier huisvesting trokken we met onze cliënten naar 
Namen, om de waterzuiveringsfabriek te bezoeken. Al jaar en dag gaat Lhiving in de zomer op vakantie met cliënten. Dit 
jaar trokken we voor drie dagen naar Blankenberge, hotel Corsendonck Duinse Polders.

ac#viteit aantal	  keer	  georganiseerd (gemiddeld	  )aantal	  deelnemers/sessie

praatgroep 6 10
kookatelier 11 15
atelier	  huisves4ng 6 15
atelier	  welzijn 8 13
Wereld	  Aids	  Dag 1 14
20	  jaar	  Lhiving 1 62
vakan4e	  aan	  zee 1 50
paasfeest 1 48
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Samenstelling van het team
Het team van Lhiving  bestaat uit 10 personeelsleden, 6 
voltijdse en 4 deeltijdse (8.5 fulltime equivalenten in 
totaal). Zeven teamleden nemen naast integrale begelei-
dingen ook het onthaal en de opvolging binnen de 
Antenne op. Onze boekhouder speelt, naast haar ad-
ministratieve taken, een rol in het cliëntenonthaal en 
ondersteuning. En tot slot hebben we een teamlid dat 
zich voltijds met woonbegeleiding bezighoudt. De Raad 
van Bestuur heeft zowel een sturende als ondersteunende 
functie en komt ongeveer tweemaandelijks samen. De 
13 leden komen uit zowel profit als non-profit sector en 
dragen de specifieke missie van de vzw een warm hart toe. 

Het team is eerder eclectisch samengesteld wat betreft 
opleiding, culturele en professionele achtergrond. De 
verschillende teamleden hebben uiteenlopende werk-
ervaringen en opleidingen  in de non-profit sector achter 
de rug, als leerkracht, maatschappelijk of vormingswerker, 
kinesist of leidinggevende in de psychosociale sector en 
voor diverse doelgroepen. Deze rijkdom komt de integrale 
aard van onze begeleidingen en het probleemoplossend ver-
mogen van het team bij moeilijke begeleidingssituaties 
alleen maar ten goede.
 

Daarnaast kan Lhiving gelukkig ook rekenen op enkele 
betrouwbare vrijwilligers.
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Financiering

Erkenningen en overheidssubsidies bieden onze organisa-
tie de mogelijkheid om stappen te zetten in de richting van 
verbetering en het verwezenlijken van doelstellingen op 
langere termijn. De evolutie en groei van vzw Lhiving was 
niet mogelijk zonder de jarenlange en trouwe financiële 
steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Sinds 2007 zijn we ook vanuit de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie erkend en gesubsidieerd als 
dienst die begeleiding biedt aan mensen in moeilijkheden. 
In 2016 werd onze erkenning opnieuw verlengd voor een 
periode van vijf jaar. In 2012 kregen we 0.4 vte perso-
neelslid bij, zodat we nu voor 2.4 voltijds equivalenten 
gesubsidieerd zijn. We kregen er doorheen de jaren twee 
en een halve Geco-arbeidsplaatsen bij en sociale Maribel 
middelen voor twee  halftijdse medewerkers. Lhiving 
is erkend door het Ministerie van het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest als vereniging die werkt aan integratie 
via huisvesting en ontvangt hiervoor sinds 2011 subsi-
dies. Deze dekken helaas niet de volledige kost voor een 
voltijdse medewerker.

Het blijft steeds een uitdaging om over voldoende 
middelen te beschikken om de continuïteit van ons werk te 
kunnen garanderen. Vele jaren lang reeds kunnen we 
rekenen op de vrijgevigheid van een heleboel individuele 
sponsors, de steun van Lions Club Brussel Munt en op de 
subsidies van onze financiële partners om onze missie te 
blijven verzekeren. We zijn hen allen zeer erkentelijk.
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Bijlagen
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Bijlage 1: Samenwerkingsverbanden van Lhiving
Gezien de begeleidingen integraal zijn, gericht op alle levensdomeinen, en het merendeel van de cliënten kampt met 
een complexe problematiek, spreekt het vanzelf dat Lhiving met zeer vele en verscheidene organisaties samenwerkt. 
Sommige van deze samenwerkingsverbanden zijn heel summier en vrijblijvend, andere zijn vrij intens.

Sensoa

UZ Brussel: diabeteskliniek
Cliniques Universitaires Saint-Luc: afdeling nierziekten

Cliniques Universitaires Saint-Luc: Aidsreferentiecentrum
UZ Brussel: Aidsreferentiecentrum

UMC Sint-Pieter: campus César De Paepe 
UMC Sint-Pieter: Elisa

UMC Sint-Pieter Cetim
UMC Sint-Pieter: afdeling pediatrie

UMC Sint-Pieter: afdeling infectieziekten

UZ Brussel: infectiologie
UVC Brugmann: Psychiatrische afdeling

Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola
Erasmus Ziekenhuis

Ziekenhuisvereniging Etterbeek/Elsene

Gezondheid



55

Apotheek IJzer

Sociaal verhuurkantoor Baita

Zorgfonds

Sociaal verhuurkantoor De Nieuwe 150

Aide Info Sida

Sociaal verhuurkantoor IRIS

Diensten voor thuisverpleging 

Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij

Mutualiteiten

Brussels Woningfonds

Huisartsen

Lakense Haard

Topaz

Sociale verhuisdiensten

Platforme Prévention Sida
Belcompétence

Cité Sérine
Observatoire du sida et des sexualités

Comensia

Arémis

Huisvesting
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Zuiderhaard

Degive Fonds

Brusselse Bond voor het Recht op Wonen

Les Cuisines Bruxelloises
Vereniging voor Begrafenissen en Crematies

Steunpunt Vakantieparticipatie
Sociaal Centrum Noordwijk

Societé Royale de philantropie

Villa’s van Ganshoren

Belfius SOS fonds

Etterbeekse Haard

Caritas Daden Gevraagd

Everecity

Vzw Lucia

Koekelbergse Haard

Diensten voor thuishulp

Brusselse woning

Budgetbegeleidingsdiensen en bewindvoerders

Molenbeekse Haard

OCMW’s

Kansarmoede
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Traktor

Convivial

Antonin Artaud

Brussels Onthaal Nieuwkomers
Belgisch Comité voor Hulp aan Vluchtelingen

Exil
Kruispunt migratie

Psychiatrische Zorginstelling Titeca

Rode Kruis Vlaanderen Dienst Tracing 

CGGZ Brussel

Foyer – juridische dienst

Solentra

Siréas

CAW Brussel

Klein Kasteeltje

Bico-federatie

Medimmigrant

Brusselse Welzijns- en Gezondheidsraad

Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Vluchtelingen, asielzoekers, mensen zonder papieren

Doorverwijzing en samenwerking met het welzijns- en gezondheidsveld
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Kinderen en jongeren

Vorming en tewerkstelling

DOP
Begeleid Wonen Brussel

Regioteams Kind & Gezin
Centrum voor het Jonge Kind

Opvoedingswinkel Brussel
Comité Bijzondere Jeugdzorg

Vertrouwenscentrum Kindermishandeling

Huis van het Nederlands

Hobo

Huis van de Solidariteit

Lire et Ecrire

De Overmolen 

Tracé Brussel

Centra voor Leerlingenbegeleiding
Jeugd en Vrede

Sport- en jeugddiensten
Ville de Bruxelles – Service de la Jeunesse

Huiswerkklassen
A Place to Live
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Vrijwilligers

Vzw - intern

Buitenshuis gevolgde opleidingen

Vorming Inrichter-begeleider

Inoptec

Baita clean office

Brussels Platform: de asielinstanties en de verhoogde 
instroom van asielzoekers

Foyer vzw

Middagen van het recht: schijnerkenning: een kind 
voor een kind of voor een verblijfstitel?

FOD Justitie

Partenariat pour le Volontariat
Vzw Het Punt

Bijlage 2: Interne vorming, studiedagen en deelname aan overleg
Zowel voor personeel als voor vrijwilligers is vorming en bijscholing onontbeerlijk. Medewerkers volgen regelmatig 
vormingen, aangeboden door opleidingscentra of andere organisaties. Daarnaast worden ook intern voor het team af 
en toe studiemomenten ingelast, al dan niet met externe begeleiding. Ten slotte zijn er nog een aantal vergaderingen en 
overlegmomenten waar personeelsleden aan deelnemen.  

In 2016 waren dat :
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Quelques pensées africaines dans la rencontre 
clinique - les enjeux culturels dans la psychiatrie

Exil asbl

Jaaropleiding Partnerrelatietherapie: blok 3 School voor relatietherapie

School voor relatietherapie

School voor relatietherapie

School voor relatietherapie

Leren over Leven

ZKP-O

Johan Van de Putte
Forum palliatieve zorg

Berlitz
Huis van het Nederlands
Brusselse Bond voor het Recht op Wonen

Brusselse Bond voor het Recht op Wonen
Brusselse Bond voor het Recht op Wonen

Jaaropleiding Partnerrelatietherapie: blok 4

Jaaropleiding Partnerrelatietherapie: blok 5

Jaaropleiding Partnerrelatietherapie: blok 6

Duplo-methodiek: contextuele hulpverlening

Netwerkmoment psychiatrische thuiszorgdiensten Brussel

Gesprekstechnieken uit de narratieve therapie
Basiscursus palliatieve zorg voor zorgverleners

Nederlands voor beginners
Nederlands voor gevorderden
Huurconflicten en hoe deze op te lossen

Toegang tot huisvesting voor immigranten
De huuromkadering

Kwaliteitshandboek 1/2e dag
2x 1/2e dag

Lhiving Team
TeamLhivingSWOT analyse werking

Zelf georganiseerde vormingen / denkdagen

Vorming DuurInrichter-begeleider Aantal deelnemers
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Werken rond preventie/
seksuele gezondheid

Borderline

1/2e dag

1/2e dag
1/2e dag
1/2e dag

Lhiving

Lhiving

Team

Team
Team
Team

Lhiving

Lhiving

Huisvesting

Jaarevaluatie 

/ 2 keer1/2e dag 1ZanzuAdviesraad
Avond / 1 keer 1LhivingAlgemene Vergadering
Avond / 6 keer 1LhivingRVB 

3 keer
/ 5 keer

1/2e dag

1/2e dag

1

1

Brussels Welzijns- en 
Gezondheidsraad
Bico Federatie

Regio-overleg thuislozenzorg

Bico-Overleg

1/2e dag
4 keer

1Brusselse Bond 
Recht Op Wonen

Vergadering BBROW
1 keer
1/2e dag 1Vluchtelingenwerk 

Vlaanderen
Coördinatievergaderingen 

Collegiale intervisie rond 
praktijkcasussen 7 keer

1/2e dagLhiving team met 
externe supervisor

Team

Op zoek naar antwoorden voor 
de begeleiding van Vluchtelingen

1/2e dag
1 keer

Lhiving team met 
externe supervisor

Team

Intervisiegroepen - vergaderingen - overlegmomenten

Vorming DuurInrichter-begeleider Aantal deelnemers



62

Bijlage 3: Personalia
De Raad van Bestuur

Voorzitter Hubert Claes
Secretaris Wim Cornelis
Penningmeester Antoine Vidts 
Leden Els Verdonck 

Hugo Delaere
Piet Roose
Laure Uwase
Steven Claes
Joseph Vandormael
Patrick Demeestere
Siebrecht Declerck
Chris Schrijns
Sofie Van Coillie

De teamleden
Annelies Vangoidsenhoven

Siska Kiekens

Els Vandeput

coördinator sinds 01-11-11

gezinsbegeleidster sinds 15-11-98 

gezinsbegeleidster sinds 01-01-09 (voordien coördinator sinds 19-04-99)
voltijds

deeltijds (50%)

deeltijds (75%)
Marianne Lindhout gezinsbegeleidster sinds 09-10-06

deeltijds (80%)
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Sara van Mechelen

Davy Sevenants

Marjan Samyn 

gezinsbegeleider sinds 01-07-2012

gezinsbegeleider sinds 02-04-2013

gezinsbegeleider sinds  07-01-2013
voltijds

voltijds

deeltijds (90%)
Patrice Misago wooncoach sinds 15-01-2015

voltijds
Hanne Apers

Astrid Leclercq

gezinsbegeleider van 25-05-2015 tot 31/07/2016

Boekhouding en administratie sinds 07-07-2015
voltijds

voltijds

voltijds
Caroline Mager gezinsbegeleider sinds 7-11-2016

Teamsupervisor 

Vrijwilligers

Roos Baetens

Lieve Cools
Inge Van Molle
Lien Arijs
Paul Fontaine
Valerie Hardie
Nola Cammu
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Lhiving mag attesten voor belastingsvrijstelling uitreiken 
vanaf 40€ per kalenderjaar 

Rek.nr. BE29 0013 0051 4564
Lhiving vzw

Schipperijkaai 11/122
1000 Brussel

met de vermelding: solidariteit Lhiving 
waarvoor 
DANK!
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Met dank aan

Caritas Daden Gevraagd
Belfius SOS Fonds

Lionsclub Brussel Munt
Lotto

Welzijnszorg
Zorgfonds Sensoa

BNP Fortis Foundation
BEMSA VUB

Rotary Club Leuven Brussel Dijleland
Donorinfo

Société Royale de la Philantropie

Al onze individuele schenkers


