❝ Niemand onder
hen leed enig gebrek ❞
Steun het Betlehemproject
IBAN : BE10 0000 0000 0404 – BIC : BPOTBEB1
graag met vermelding: 182 / 0500 / 00023
Koning Boudewijnstichting – Brederodestraat, 21 te 1000 Brussel,
Giften van €40 en meer per jaar zijn fiscaal aftrekbaar.

“Solidariteit houdt meer in dan enkele sporadische daden
van edelmoedigheid,” zegt paus Franciscus, “solidariteit
vraagt de schepping van een nieuwe mentaliteit die denkt in
termen van gemeenschap, van voorrang van het leven van
allen op het zich toe-eigenen van de goederen door enkelen.”
Vrienden,
Uw trouwe en gulle steun voor het Project Betlehem is hartverwarmend. Onze
oprechte dank hiervoor. Het project Betlehem streeft ernaar de toegang te
bevorderen tot een betaalbare kwaliteitswoning voor iedereen.
Op dit moment worden reeds meer dan 65 panden van de Kerk in Brussel,
Vlaams- en Waals-Brabant en het bisdom Brugge verhuurd aan mensen uit
kwetsbare groepen. Dit gebeurt steeds in samenwerking met een Sociaal
Verhuurkantoor. Studio’s, appartementen, eengezinswoningen en vroegere
parochiecentra worden zo voor een redelijke huur ter beschikking gesteld aan
mensen die moeite hebben een correcte woonst te vinden.
Sinds zijn oprichting in 2008, kan het Fonds Betlehem rekenen op uw
regelmatige giften. Het kon op die manier 20 dossiers steunen waarbij kerkelijke
eigendommen omgebouwd of aangepast werden tot sociale woningen. Meestal
kwam het Fonds voor 20 tot 25% tussen in het totaal renovatiebudget.
Nogmaals veel dank voor uw waardevolle bijdrage! Ook in de toekomst is
deze zeker nog welkom (onder welke vorm dan ook: giften, schenkingen,
(duo)legaten…).

+ Kardinaal Jozef De Kesel
Aartsbisschop Mechelen-Brussel

+ Monseigneur Jean Kockerols
Hulpbisschop voor Brussel

Colloquium t.g.v. 10 jaar Project Betlehem
10 jaar geleden daagde Kardinaal Danneels de Brusselse Kerk uit om mee te werken aan de
ondersteuning van kansarme gezinnen door aan allen een fatsoenlijke woning te bezorgen.
Bedoeling was lege of onderbenutte kerkeigendommen over te dragen aan de sociale
woningbouw. Aan congregaties of parochies die zulke panden in hun bezit hadden, werd
voorgesteld deze toe te vertrouwen aan een Sociaal Verhuurkantoor (SVK).
In november 2006 ging het Project Betlehem van start. De SVK’s handelen als
tussenpersoon tussen de kansarme huurders en de eigenaars die opteren om aan een deel
van hun inkomsten te verzaken. In ruil genieten zij een volledige zekerheid en hoeven ze zich
niet meer te bekommeren om hun ‘bakstenen’. De SVK’s zorgen immers voor regelmatige
huurinkomsten en het in goede staat houden van het gebouw.
Al deze inspanningen verdienden een feestelijk moment. Het colloquium van 25 november
2016 in aanwezigheid van de Kardinalen Danneels en De Kesel, Mgr. Cosijns, Mgr. Harpigny
en Mgr. Kockerols en meer dan 150 andere deelnemers werd dan ook een hartelijke
bijeenkomst.
Minister Céline Frémault en staatssecretaris Bianca Debaets leverden een wezenlijke bijdrage
aan de debatten en betuigden hun steun met hun aanwezigheid.
De inbreng van de andere sprekers was eveneens van hoog niveau. Met elk hun
oordeelkundige insteek, vulden ze elkaar goed aan.
Hartelijk dank aan allen die door hun meevierende aanwezigheid deze tiende verjaardag mee
gestalte gaven!

Project in uitvoering

Edouard Michielstraat 23 te 1180
Brussel, eigendom van de VPW
Brussel Zuid
Dit huis dient volledig vernieuwd
te worden. De kosten voor deze
renovatie lopen op tot 200.000 €.
Het dossier kan rekenen op de steun
van het Fonds Betlehem. Binnenkort
is deze eengezinswoning met vijf
kamers klaar!

Bevordering van de Sociale Huisvesting binnen de Katholieke Kerk
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