PROGRAMMA
NATIONALE CONFERENTIE - VAN DROOM NAAR WERKELIJKHEID:
EEN EIND MAKEN AAN DAKLOOSHEID IN BELGIË

DAGPROGRAMMA
In België, net als in Europa, blijft het aantal dakloze mensen toenemen. Die toename toont aan dat
ons sociaal beleid er niet in slaagt de toegang tot huisvesting – een grondrecht - te waarborgen.
Deze toch al zorgwekkende situatie wordt nog verergerd door de verschillende crisissen die ons
land doormaakt (migratie, gezondheidscrisis, sociale crisis, enz.).

Geconfronteerd met deze uitdagingen heeft België zich via
de Verklaring van Lissabon tot doel gesteld een gericht
beleid uit te stippelen om tegen 2030 een einde te maken
aan dakloosheid. Hoe zal deze strategie er uit zien en hoe
zal zij worden uitgevoerd? Deze conferentie is een eerste
stap in die richting.
Wij nodigen deskundigen uit de academische, associatieve
en politieke wereld, actief in heel België, uit in gesprek te
gaan over de vier strategische pijlers om een einde te
maken aan dakloosheid: data, huisvesting, begeleiding en
preventie.

Deze conferentie wordt georganiseerd door de VZW Straatverplegers in het
kader van haar campagne "Droom van een dak" die burgers, verenigingen en
politici mobiliseert om een einde te maken aan dakloosheid.

PROGRAMMA VAN DE DAG
9:00-9:15
9:15-10:00

Openingtoespraak
Presentatie
- Kara Heron, Glasgow Alliance to End
Homelessness (EN)

10:00 - 11:00

Panel "Data"
Getuigenis: Podcast "Quand tu dors où" van HuNeeds,
gepresenteerd door Gaëlle Guerrero (Straatverplegers)
- Louise Paquot, Bruss’Help (FR)
- Koen Hermans, KU Leuven (NL)

11:00-11:30
11:30 -13:00

Pauze
Panel "Huisvesting"
Getuigenis: Videoclip "Het huisvestingsteam"
met Wanda Duhamel (Straatverplegers)
- Mathilde Flas, ULiège (FR)
- Bieke Verlinden, Schepen van de stad Leuven (NL)
- Anne Bauwelinckx, RBDH (FR)

13:00 - 14:00
14:00-15:30

Lunch
Panel "Begeleiding"
Getuigenis over de begeleiding van dakloze mensen door Filip
Keymeulen (Diogenes)
- Coralie Buxant, Les Trois Portes (FR)
- Adriana Costa Santos, BXLRefugees, (FR)
- Isabella Reati, Affiliation (FR)
- Peter-Jan Heylenbosch, OCMW Ghent (NL)
- Charles-Antoine Sibille, Equipe Mobile du Réseau 107 (FR)

15.30 - 16.00
16:00-17:00

Pauze
Panel "Preventie"
Getuigenis over begeleid wonen door Julien Perriaux
(OCMW van Sint-Gillis)
- Erik Vreven, Liss CAW Limburg (NL)
- David Praile, RWDH (FR)
- Patricia Vansnick, Le Passage pour sortants de prison (FR)

17:00-18:00

Slotdebat

18:00-19:00

Receptie

