
Thuis  in de stad  30/3 
 
Toekomst beschut.  
 
 
Jo zocht iemand om de toekomst van Beschut toe te lichten 
vandaag;  “liefst een vrouw, maar ’ t moet ook iemand JONG 
zijn…”  Niet dat ik zo’n publieksspreker ben, maar dat laatste heeft 
mij overhaald. Dat ik na 20 jaren dienst in de Schutting nog als 
jong wordt gezien… ( zegt iets van de schutting, of over Jo ;-)) 
Na de woorden van Lut, Joris en Andre, wil ik hier graag een blik 
in de toekomst van Beschut  werpen… 
we hebben geen glazen bol, maar we kunnen u  toch enkele dingen 
verzekeren.  
 
Met een goede portie zelfkennis, treedt men een toekomst sterker 
en hoopvoller tegemoet.  Vandaar wil ik even “de identiteit” van 
Beschut onder de loep nemen;  om dan de sprong naar de 
toekomst gerichter en duidelijker te wagen.  
 
Waarom doen we thuislozenzorg, waarom is dat zo belangrijk:  nu 
en later?  
De legitimatie voor deze specifieke hulpverlening is gebaseerd op 
het inzicht dat de thuisloze doelgroep tijdelijk of permanent 
existentieel bedreigd is in haar welzijn.  De geschiedenis maakte 
van Beschut een organisatie waar steeds een flexibel antwoord 
werd gezocht ( en gevonden!)  door een netwerk van diensten zelf 
uit te bouwen of mee mogelijk te maken. Bij deze samenwerkingen 
staat de thuisloze als enige belanghebbende vooraan, en willen we , 
ook in de toekomst, de focus blijven leggen op het vertrouwen in 
hen, en de verbinding met hen.   
  
Voor wie wil Beschut er zijn?  Nu en later?  
Voor de thuislozen die ontankerd zijn ( in verschillende fasen en 
facetten van hun leven) wil Beschut blijven gaan voor de holistische 
benadering, met 1 doel voor ogen:  het verbeteren van de kwaliteit 
van hun leven;  nu en later…  
 
Hoe wil Beschut werken? Nu en later? 
Beschut heeft altijd gewerkt aan relationeel herstel van de 
thuislozen in zichzelf, anderen en de samenleving. Het aanbieden 
van duurzame continuïteit staat voorop. Beschut zal ook blijven 
inzetten op verbinding door netwerkvorming.  Netwerk is niet 



alleen belangrijk voor de thuislozen, ook voor het professioneel 
samenwerken met externe partners is dat een surplus.  In die visie 
hebben gedecentraliseerde en kleinschalige organisaties een 
meerwaarde… ook voor de toekomst!  
 
 
Beschut wil de toekomst tegemoet treden vanuit de verschillende 
uitgangspunten:  
 
Meer dan ooit vertrekt  onze samenleving vanuit een marktlogica. 
We zitten met zijn allen in een “systeem” ;  diegenen die hier 
omwille van ziekte, beperking of andere kwetsbaarheden uitvallen;  
dienen zsm terug in dat “ systeem” ingewerkt te worden.   Heel 
wat mensen  zijn ten aanzien van die marktlogica zeer kwetsbaar,  
en zullen dat ook blijven… 
 
1/Beschut wil vertrekken vanuit de aanvaarding van die 
realiteit;  meer nog, het wordt gezien als een 
verantwoordelijkheid tav de samenleving om dit te durven 
aanvaarden…. Niet iedereen is maakbaar, controleerbaar,  
geneesbaar, … niet iedereen is superman! Beschut wil de mazen van 
het net zo klein mogelijk maken.  
 
Beschut wil blijven streven naar een 2/sociaal rechtvaardige 
positie van de thuislozen in onze samenleving,  door hun 
waardigheid terug te geven en te blijven meewerken aan het 
realiseren van hun grondrechten.   
 
3/Beschut gaat voor  Inclusie van de thuisloze medemens, daar 
waar zij in hun beginsituatie vooral de “exclusie” kenden.  De 
organisatie wil  tegen de stroom ingaan om de thuislozen te laten 
participeren, en hen in de rol van volwaardige burger te erkennen.  
 
Deze uitgangspunten vertalen zich in enkele concrete ambities :  
 
1/Deze vertaalt zich in de huidige werking:   ER BLIJFT een fonds 
bestaan dat gelijkgezinde initiatieven wil faciliteren, ter illustratie:  
 
de link met Kodiel blijft behouden , zowel in de ondersteuning van 
hun werking, alsook de zoektocht naar financiering;  
uiteraard blijft ook het huidige patrimonium van Beschut in 
beheer in de toekomst!  
 



2/De ambities  richten zich ook naar de bredere context van de 
brusselse thuislozenzorg ( en daarbuiten)  
Après-Toe, een initiatief( beschut wonen thuislozen vanuit open 
deur en talita ontstaan) blijven we ondersteunen.  
samenwerken met de  initiatieven die dezelfde missie 
onderschrijven; Homeless-cup, bxl R cup ( mss licht Wouter even 
toe)?  
Er is ook een samenwerking tussen diogenes ( straathoekwerk) – 
het AIS van sint gillis, en beschut dat wordt behouden.   ( meer 
concrete info kan je verkrijgen bij de kenners tijdens de receptie 
als gewenst)  
Op deze manier  blijven we de problematiek van de thuislozen 
onder de aandacht houden, zodat ze bij de volgende beleidskeuzes 
niet door de mazen van het net vallen…  
 
3/Ook naar de samenleving vertalen we enkele ambities van 
Beschut:  
Ze willen een “ waakvlam” zijn , in tijden van verzakelijking. Zij wil 
dit realiseren door  het gedachtengoed, de missie, aanpak en 
benadering vast te leggen.  “ Het is de overtuiging dat wat men nu 
als “ achterop lopend” beschouwt, ooit terug als “ vooruitstrevend” 
zal gezien worden….  
Beschut wil een platform creëren waar de dialoog over 
thuislozenzorg wordt gestimuleerd!  
  
 
Achter deze concrete ondersteuning zit een “fond “ van symboliek, 
die Beschut wil bijven benadrukken. Hiervoor herhaal ik graag de 
mooie quotes door Mark en Jo . ( ookal heb je ze misschien al eens 
gehoord;  een tweede keer kan geen kwaad)  
 “ Ook in de toekomst schrijven we Trage Verhalen, van kleine 
verworvenheden, stappen naar stabiliteit en vertrouwen.” Jo 
 
“Met deze publicatie willen we ons erfgoed van Beschut tonen en 
doorgeven. Niet als een nostalgische terugblik op ‘vroeger was het 
beter’, noch als een dictaat van ‘ hoe het moet’, maar als bron van 
inspiratie voor nieuwe generaties van sociaal werkers, betrokken 
burgers en geëngageerde beleidsmakers, die datzelfde doel 
nastreven”….  Mark 
 
In deze optiek is het  misschien mooi om weten,  dat de 
raadsleden van Beschut,  een Plan hebben voor de toekomst:  



zij willen hun engangement op termijn doorgeven.  Op zich is dit 
een mooi beeld:  het engagement van een “oude garde”, wordt 
doorgegeven in vertrouwen en verbinding,  en krijgt zo nieuw leven 
in de volgende generatie, die een mix kan zijn van nieuw jong 
bloed, al dan niet een link met het sociaal werk, ervaren of 
onbeschreven, vanuit burgerzin of opleiding, Zij kunnen hun 
mandaten invullen volgens hun eigen talenten, nieuwe 
invalshoeken en andere faciliteiten. 
 
In deze symboliek  zit hoop verborgen.  Dat hebben we graag.  
Met die hoop kunnen we zorgen dat we  alert blijven dat de 
hulpverlening  in essentie een “hoopverlening” is, en kunnen we  
vermijden dat  sociaal werk bandwerk wordt, maar bindwerk is, 
moet zijn en moet blijven!  
En uiteraard:  hoop doet leven! Dat is redelijk essentieel om naar 
de toekomst te kijken…  
Zolang er hoop is;  hebben we geen glazen bol, of roze bril nodig, 
en kunnen we af en toe stillekes blijven dromen over de toekomst?  
 
 
( te beginnen bij een mooi lied door choux de Bruxelles ;-)) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


