3.000 MENSEN WORDEN ELKE WEEK ONTHAALD
Op 15 november 2017 ging het project “Winter 86.400” voor de zesde keer van start.
Waarom “86.400”? Omdat een volledige dag 86.400 seconden telt gedurende dewelke thuislozen
oplossingen moeten zoeken. Oplossingen, niet alleen om de nacht door te brengen, maar ook om te
eten, zich te verwarmen, te wassen, propere kleding aan te trekken, zich te verzorgen, uit te rusten of
overdag administratieve problemen op te lossen.
Daarom onthaalt en begeleidt het project Winter 86.400 mensen overdag, dit van 15 november 2017
tot en met 31 maart 2018.
Dit jaar werken 11 organisaties1 samen, met de steun van AMA (Fédération des maisons d’accueil et
des services d’aide aux sans-abri), om hun deuren vroeger te openen (7u) of later te sluiten (20u),
zeven dagen per week, tijdens de winter. Zo kunnen zij een globaal en aanvullend antwoord bieden
op de noden van mensen in moeilijkheden.
Naast opvang in een verwarmd en veilig lokaal worden de diensten die voldoen aan primaire behoeften
versterkt : ontbijt, maaltijden, soep, koffie, douches, zorgen, was, siësta, vestiaire, …
Maar nog belangrijker, wordt de psychosociale begeleiding uitgebreid om te werken aan duurzame
oplossingen (straathoekwerk, zoeken naar een woning, aangepaste zorgtrajecten …).
Het dynamische, de beschikbaarheid, de kwaliteit en diversiteit van de organisaties binnen het
netwerk zijn de kracht van het project Winter 86.400, dat hiermee een antwoord kan bieden op de
diversiteit van problemen waarmee thuislozen geconfronteerd worden.
Het project is mogelijk door de steun van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
INFO Gift aan AMA asbl BE03 1490 4217 6884 – Communicatie « Hiver 86.400 »
NUTTIGE LINKEN www.86400.be  www.ama.be
CONTACT PERS Clara Mennig - Chargée de projets bruxellois à l’AMA
 02 513 62 25 ou 0477 07 27 48
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Restojet, Hoeksteen-Pierre d’Angle, Jamais Sans Toit, Bij Ons-Chez Nous, De Fontein, HOBO-CAW Brussel,
DIOGENES, L’Ilot – Le Clos, Source – La Rencontre, DoucheFLUX en Consigne-Article 23, twee diensten meer dan
vorig jaar met gelijkgebleven subsidies.

