
Wie zijn we? 
Fami-Home is een dienst begeleid wonen 

De dienst die voorziet in de  psychosociale, 

budgettaire of administratieve thuisbegeleiding 

bij begeleidingsbehoeftigen die dit verzoeken, 

totdat deze personen zelfstandig kunnen zijn 

(Ordonnantie GGC, Belgisch Staatsblad dd. 

10/07/2018 vervangende ordonnantie d.d. 

27.11.2002). 

 

Fami-Home is werkzaam in de gehele Brusselse 

regio (de 19 Brusselse gemeenten) en is gratis. 

 

Fami-Home biedt ondersteuning aan de meest 

kwetsbaren. In het bijzonder aan thuislozen die 

wensen zelfstandig te wonen, maar ook aan 

maatschappelijk zwakkere personen die een 

thuisbegeleiding nodig hebben. 

 

Fami-Home ontwikkelt ook een collectief 

project; solidair wonen. Dit project verleent aan 

daklozen directe toegang naar huisvesting 

vanuit de straat.  

 

 

 

 

 

 

Wat bieden wij ? 

Individuele begeleiding: 

Deze begeleiding wordt met de betrokkene 

opgebouwd, vertrekkende vanuit zijn noden, 

behoeften en mogelijkheden. 

In deze begeleiding onderscheiden we drie pijlers: 

 

Pijler 1: Thuisbegeleiding 

Begeleiden in het thuismilieu helpt de begeleider 

om de mogelijkheden en beperkingen van het 

dagelijkse functioneren van de gebruiker beter te 

begrijpen.  

Op basis hiervan past de begeleider de 

ondersteuning aan en weet deze aan welke zaken 

meer aandacht geschonken moet worden 

(bijvoorbeeld: betalen van de huur, voeding, 

onderhoud van de woning, administratie, 

budgetbegeleiding, eenzaamheid, sociaal 

netwerk,….). 

 

Pijler 2: op verplaatsing naar derden: 

De begeleiders hebben de mogelijkheid om met de 

betrokkene naar andere diensten te gaan indien dit 

gewenst wordt. 

 

Pijler 3: Coördinatie: 

Fami-Home neemt ook de rol van coördinator op 

in een netwerk rond de gebruiker (sociaal, 

relationeel, administratief,…) evenals de rol van 

bemiddelaar in geval van een conflict (met een 

huisbaas, een administratieve dienst,…).

Project ‘Solidair wonen’: Directe toegang tot een 

woning 

Dit project is een alternatief naast het dringend 

onthaal, de crisisopvang, de onthaaltehuizen en 

de privémarkt. 

Straatbewoners hebben 

geen toegang tot de 

klassieke opvang 

omdat hun leefwijze 

niet past binnen de 

opgelegde huisregels 

(vaste uurregeling of 

verbod op gebruik van 

alcohol en andere 

middelen). Ze verdragen de eenzaamheid niet 

in een woning waar ze alleen wonen, evenmin 

de overvolle crisisopvang. Of ze kunnen geen 

huisvesting vinden op de privé markt omwille 

van de bovenmaats hoge kostprijs. 

Deze mensen hebben hier de kans op 

onvoorwaardelijke toegang tot een waardige 

woning aan een democratische prijs. 

Concreet gaat het om een collectieve 

woonvorm met gemeenschappelijke ruimtes en 

een individuele kamer voor elke bewoner.  

Dit project biedt de bewoners de mogelijkheid 

onder begeleiding te experimenteren met het 

samenwonen. 1 

                                                 
1 Partners in dit project: 

« Ieder zijn Woning » is een Sociaal Verhuurkantoor 

(SVK), « Diogènes » (Straatwerk met daklozen), 

« Hoeksteen », (Nachtasiel) 



Hoe contact met ons 

opnemen? 
 

Een aanvraag kan gebeuren door de kandidaat 

zelf of een doorverwijzer (in overleg met 

betrokkene): 

 

-    wanneer de kandidaat een organisatie of de 

straat verlaat om een woning te betrekken 

- wanneer de kandidaat moeilijkheden 

ondervindt om zijn plek te vinden in zijn 

woning en het dagelijks leven. 

 

Voor de individuele begeleiding: 

 

U kunt ons telefonisch bereiken voor een 

afspraak op de permanentie van 

donderdagvoormidag. Iedere kandidatuur 

wordt door het team geëvalueerd. 

 

Voor het project ‘Solidair wonen’ : 

 

Voor inlichtingen kunt u ons telefonisch 

contacteren of een afspraak maken op 

donderdagvoormidag. 

 

 

 

Contact 
 

Henegouwenkaai, 29 bus 7 

1080 Brussel 

 

 

02/512.06.73 

02/502.54.94 (fax) 

 

 

servicesocial@famihome.be 
www.famihome.be 

 

 

UURROOSTER 

 

Maandag tot vrijdag, van 8.00 tot 16.00 (bij 

afwezigheid, gelieve een boodschap achter te laten 

op het antwoordapparaat). 

 

TELEFONISCHE PERMANENTIE 

 

Maandag tot vrijdag: 09.00 – 16.00 

 

 

PERMANENTIE OP AFSPRAAK 

 

Donderdag :   09.00 – 12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dienst begeleid wonen 

 

 

 

 

 

 

 
Fami-Home is een V.Z.W opgericht in 1993, en 

gesubsidieerd door de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie 

In het kader van hulp aan dakloze personen.  

 

 

 

 
Erkenningsnummer= CSAD/GAD/005 

 

IBAN: BE25 3101 0384 7882 

(Fiscale aftrek voor alle giften vanaf 40€/jaar) 

 


