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Disclaimer masterproef – COVID-19 academiejaar 2020-2021 
 

Deze masterproef is (ten dele) tot stand gekomen in de periode dat het hoger onderwijs onderhevig 

was aan een lockdown en beschermende maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van 

het  COVID-19 virus. Het proces van opmaak, de verzameling van gegevens, de onderzoeksmethode 

en/of andere wetenschappelijke werkzaamheden die ermee gepaard gaan, zijn niet altijd op gebrui-

kelijke wijze kunnen verlopen. De lezer dient met deze context rekening te houden bij het lezen van 

deze masterproef, en eventueel ook indien sommige conclusies zouden worden overgenomen. 
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zoek naar de betekenisgeving, strategieën en veerkracht van gezinnen in een precaire leefsituatie 

die deelnemen aan activiteiten van informele sociaalwerkpraktijken. 

 

Promotor: Prof. Dr. Liesbeth De Donder 

 

Samenvatting: 

Deze thesis onderzoekt veerkracht bij gezinnen in een precaire leefsituatie die deelnemen aan infor-

mele sociaalwerkpraktijken in Brussel. Er wordt verkend welke betekenis deze gezinnen geven aan 

hun precaire leefsituatie, welke strategieën ingezet worden om hun leefsituatie te verbeteren, de 

veerkracht die de gezinnen tonen en de plaats die informele sociaalwerkpraktijken hierbij innemen.  

 

De dataverzameling gebeurt aan de hand van individuele interviews (n=10) met gezinnen in een 

precaire leefsituatie uit Brussel, die deelnemen aan activiteiten van informele sociaalwerkpraktijken. 

Als resultaat beschreven de respondenten een cluster van dimensies die leiden tot hun precaire 

leefsituatie. Het migreren naar een ander land, schaarse en onregelmatige financiële middelen, een 

gebrek aan sociale banden en een taalbarrière zijn enkele voorbeelden die naar boven kwamen in 

het onderzoek. Naast deze onstabiele leefsituatie(s) putten ze veerkracht uit de aanwezigheid van 

behulpzame mensen en bouwen hierdoor stelselmatig individuele doelen op. Zo willen respondenten 

bijvoorbeeld de Nederlandse, Franse of Engelse taal machtig zijn, de officiële papieren in orde krijgen 

of werk gaan zoeken. De gezinnen voelen dat de aanwezigheid van informele contacten van uiterst 

belang zijn om terug greep te krijgen op hun leven. Andere mogelijke impact die ze voelen zijn de 

verruiming van hun netwerk en/of een (positieve) verandering van gemoedstoestand bij zichzelf. 

Informele sociaalwerkpraktijken zijn voor hen een belangrijke stap richting hun toekomst.  
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DEEL 1: INLEIDING 
 

 

1. Probleemstelling 

Hulpverleningsorganisaties in Brussel worden frequent geconfronteerd met gezinnen in precaire leef-

situaties zoals dak- en thuisloze gezinnen en gezinnen met een precair migratiestatuut (asielzoekers, 

vluchtelingen en mensen zonder wettig verblijf) (Kenniscentrum WWZ, 2019). Uit onderzoek van La 

Strada (2018) blijkt bijvoorbeeld dat er 612 kinderen dak- of thuisloos leven in Brussel. In 2008 

telde La Strada er 206, wat dus een verdrievoudiging betekent op 10 jaar tijd (Mondelaers, 2016). 

Niet alleen het aantal dak- en thuisloze kinderen steeg aanzienlijk. Actoren van de Brusselse wel-

zijnssector ervaren ook een toename van gezinnen met een precair migratiestatuut, waarbij het 

overwegend gaat over alleenstaande moeders, maar ook alleenstaande vaders, tweeoudergezinnen 

en nieuw samengestelde gezinnen met een precaire migratiestatus (Lescrauwaet, 2009).  

 

Tegelijkertijd is er ook een grotere diversiteit in de leefsituaties van de gezinnen in een precaire 

leefsituatie. Immigratie bijvoorbeeld is een complex proces dat kan leiden tot economische onzeker-

heid, slechte levensomstandigheden, sociaal isolement en verlies van traditionele vormen van on-

dersteuning door familie en vrienden (Georgiades et al., 2007; Stewart et al., 2015). Gezinnen met 

een precair migratiestatuut bijvoorbeeld zijn een doelgroep die vaak belemmerd worden bij het ver-

krijgen van werk en toegang tot sociale en gezondheidsdiensten (Stewart et al., 2015). Ook, kinderen 

die op straat overleven, hebben te maken met een extreem laag inkomen, met high-risk overlevings-

gedrag en hoge percentages aan letsel en gezondheidsproblemen (Hasan Reza & Henly, 2018).  

 

Om aan die uitdagingen tegemoet te komen blijven gezinnen in precaire situaties vaak beroep doen 

op informele sociaalwerkpraktijken. Dergelijke informele praktijken schieten als paddenstoelen uit 

de grond, schrijft Bogaerts in een artikel op Sociaal.net (Bogaerts, 2019). Volgens Goethals (in Ken-

niscentrum WWZ, 2019) zijn sociaalwerkpraktijken (bijvoorbeeld burgerinitiatieven, religieuze ge-

meenschappen en etnisch culturele organisaties) een belangrijke bron van ondersteuning voor men-

sen zonder wettig verblijf. Ze bereiken mensen die moeilijk toegang hebben tot het formele circuit 

(Noël, 2016). Religieuze organisaties bijvoorbeeld geven laagdrempelige pastorale zorg. Deze zorg 

verwijst naar het mobiliseren van de hulpbronnen van de kerk (d.w.z. materieel, spiritueel, emotio-

neel en informatief) om individuen en gezinnen in crisis te helpen en de meer alledaagse problemen 

van het leven onder ogen te zien (Taylor & Chatters, 1988). Noël (2016, p.114) geeft aan dat “het 

vrijwillig of onvrijwillig terugvallen op de informele sfeer een bevrijding kan zijn (voor wie over hulp 

beschikt) of een verplichting (als de persoon het niet langer aan kan)”. Andere voordelen van infor-

mele netwerken zijn volgens Sánchez-Moreno et al. (2015) te vinden in studies naar bijvoorbeeld 

burn-out: “informele netwerken en relaties hebben belangrijke implicaties voor de ontwikkeling van 

burn-out en zouden zelfs effectievere hulp kunnen bieden dan formele sociale ondersteuningssys-

temen om dit fenomeen te verlichten” (Broadhead et al., House et al., House, in Sánchez-Moreno et 

al., 2015, pp. 3–4).  
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Toch blijken deze informele sociaalwerkpraktijken en hun impact op gezinnen in precaire situaties 

minder gekend te zijn bij het Brusselse reguliere, formele welzijnswerk. Daarom organiseert het 

Kenniscentrum WWZ een onderzoeksproject “Inclusief Brussel - Formele en informele sociaalwerk-

praktijken voor zeer kwetsbare gezinnen” (Kenniscentrum WWZ, 2019), waar deze thesis een on-

derdeel van uitwerkt. Het overkoepelende doel van het onderzoeksproject is het vergroten van de 

mogelijkheden voor gezinnen in een precaire leefsituatie om veerkracht te ontwikkelen en de radius 

aan hefbomen uit te breiden om een stabiele opvoedingssituatie voor de kinderen te creëren (Ken-

niscentrum WWZ, 2019). Daarbinnen beoogt deze thesis zicht te krijgen op de leefsituatie van ge-

zinnen in een precaire leefsituatie en de plaats die informele sociaalwerkpraktijken hierbij innemen 

via het afnemen van semigestructureerde interviews met gebruikers. Omtrent de leefsituatie van 

gezinnen in een precaire leefsituatie kreeg Kenniscentrum WWZ de volgende vraag van de Brusselse 

welzijnssector: welke zijn de diverse leefsituaties, ervaringen, noden en strategieën van moeders én 

vaders van opgroeiende kinderen tussen 0 en 12 jaar die met zeer precaire leefomstandigheden 

worden geconfronteerd? Ook krijgt Kenniscentrum WWZ van hun regelmatig de vraag naar een in-

formele sociale kaart. Eerstelijnswerkers willen hun kennis vergroten omtrent informele sociaalwerk-

praktijken, welke begeleiding en ondersteuning zij bieden. Informele sociaalwerkpraktijken lijken 

relevant voor een grote bijdrage aan het welzijn van gezinnen in een precaire leefsituatie. 
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2. Literatuurstudie 

Om een antwoord te bieden op beide onderzoeksvragen, gaat deze literatuurstudie op zoek naar de 

betekenis van de volgende concepten: ‘een precaire leefsituatie’, ‘veerkracht’ en ‘informele sociaal-

werkpraktijken’. Hiervoor wordt duiding gegeven uit bestaand onderzoek. 

 

2.1. Gezinnen in een precaire leefsituatie 

Gezinnen kunnen zich bevinden in een ‘precaire/onzekere leefsituatie’, een van de centrale concepten 

in dit onderzoek. Om deze reden is het belangrijk om eerst het begrip ‘precariteit’ te schetsen. Hierna 

komt er een afbakening van de doelgroep ‘gezinnen in een precaire leefsituatie’. 

 

2.1.1. Toelichting van het concept precariteit  

 

Precariteit 

In de sociologie wordt er door Barbier (2002, p. 3) als volgt verwezen naar précarité (vertaald naar 

het Nederlands: onzekerheid/kwetsbaarheid): “een sociale toestand, een situatie, een staat van ge-

zinnen/huishoudens, en ook een proces dat mogelijk tot armoede leidt” (Barbier, 2002, p.3). Barbier 

(2002) beschrijft het leven in het algemeen als precair, evenals het sociale leven.  

 

Pitrou gebruikte précarité als een van de eersten, in het bijzonder gericht op familles précaires. 

Precariteit in een gezin bevat twee onderdelen: 1) een onstabiele situatie en 2) een beschadiging in 

het netwerk van het gezin (Barbier, in Clement et al., z.d.). Gezinnen opereren volgens haar onder-

zoek als netwerken van solidariteit. In families waar een gebrek aan gezinsondersteuning aanwezig 

is, leidt dit tot kwetsbaarheid in de samenleving. Bij precaire sociaaleconomische omstandigheden 

binnen een gezin is financiële ondersteuning tussen gezinsleden van wezenlijk belang. Precariteit 

heeft volgens Pitrou betrekking tot punten van “breuk” (verstoring), als gezinnen zich in instabiele 

situatie bevinden en tegelijkertijd netwerken worden beschadigd. Een van de redenen waarom ge-

zinnen uit een lagere klasse of uit de arbeidersklasse vaak solidair zijn, een teken van precaire sociale 

integratie. Deze gezinnen zijn kwetsbaar voor allerhande “incidenten” (Pitrou, in Barbier, 2002).  

 

Waartoe leidt precariteit? 

Pitrou noemt zeven dimensies die leiden tot precariteit: “onzekere of ontbrekende vaardigheden op 

de arbeidsmarkt (wat moeilijke werkomstandigheden en lage lonen met zich meebrengt, evenals het 

ontbreken van loopbaanvooruitzichten), schaarse en onregelmatige financiële middelen, instabiele 

of onbevredigende huisvestingsomstandigheden, gezondheidsproblemen, onzekerheid over het toe-

komstige aantal kinderen, relatief gebrek aan sociale banden, en een tamelijk onzeker evenwicht in 

termen van het leven van het paar” (Pitrou, geciteerd in Barbier, 2002, pp. 6-7). 

 

Precariteit is volgens Taylor-Gooby (2004) ook gerelateerd aan nieuwe sociale risico's. In de loop 

van het leven komen mensen in aanraking met risico’s. Risico’s die namelijk voortkomen uit econo-

mische en sociale veranderingen, alsook veranderingen die te maken hebben met de overgang naar 

een postindustriële samenleving (Taylor-Gooby, 2004). Oude sociale risico’s troffen mensen eerder 

later in hun leven, waarbij het meer ging over pensioenonzekerheid en ziekte. Terwijl nieuwe sociale 
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risico’s breder zijn en een grotere groep mensen treffen. Nieuwe sociale risico’s zijn bijvoorbeeld 

gerelateerd aan “het betreden van de arbeidsmarkt, werkonzekerheid, zorgverantwoordelijkheden 

en de afname van vakbondsmacht en collectieve onderhandelingen” (Clement et al., z.d., p. 5). Deze 

nieuwe sociale risico’s zullen volgens Taylor-Gooby (in Clement et al., z.d.) waarschijnlijk een wel-

zijnsverlies veroorzaken. Het leidmotief van deze nieuwe sociale risico’s is de noodzaak van mensen 

om individuele strategieën te ontwikkelen om met precariteit om te gaan. De oorzaak hiervan ligt bij 

de beperkte bescherming of ondersteuning die hedendaagse verzorgingsstaten bieden (Clement et 

al., z.d.). 

 

De hierboven opgesomde relaties vinden we op gestructureerde wijze terug in het bio-sociaal-ecolo-

gisch model van Bronfenbrenner (1979), waarbij het sociale leven zich afspeelt op micro-, meso-, 

exo- en macroniveau. Microsystemen vertegenwoordigen volgens Ungar et al. (2013) “activiteiten, 

rollen en interpersoonlijke relaties waarbij een individu rechtstreeks betrokken is bij bepaalde fysieke 

en materiële kenmerken zoals de familie, schoolklas, buurt of kerk” (Ungar et al., 2013, p. 352). Het 

is de wereld van de onmiddellijke, dag-aan-dag-ervaringen (Vrancken et al., 2013). Toegepast op 

een precaire leefsituatie ligt de oorzaak van de situatie bij het individu of het gezin, met de nadruk 

op de individuele levensloop en verantwoordelijkheid (schuld) of als tegenslag (ongeval) (Driessens 

& Van Regenmortel, 2006). Mesosystemen zijn interacties tussen microsystemen. Dit is eenvoudig 

uit te leggen aan de hand van een onderzoek met volgend resultaat: jongeren die het grootste risico 

lopen om probleemgedrag te externaliseren, doen het beter wanneer hun opvoeders (het schoolmi-

crosysteem) en de verzorgers (het oudermicrosysteem) regelmatig communiceren (Nix et al., 2005). 

Het exo-systeem verwijst naar de vele verschillende distale sociale interacties, interacties die de 

ontwikkeling van een individu indirect beïnvloed (Ungar et al., 2013, p. 354). Bronfenbrenner (1979) 

ziet het exo-systeem als meerdere contexten waarin het individu zich bevindt. In deze contexten 

doen er zich gebeurtenissen voor die van invloed zijn op het individu, terwijl het individu hier geen 

actieve functie in heeft. (Bronfenbrenner, 1979). Een niveau hoger, het macrosysteem, is dat van 

het globale maatschappelijke systeem. In dit niveau is de wereld opgebouwd uit grotere structuren. 

Ze raakt aan relaties die voor het overgrote deel abstract, anoniem en ver verwijderd zijn (Vrancken 

et al., 2013). Als de oorzaak van kwetsbaarheid op macroniveau is, ligt de klemtoon op de maat-

schappij en het sociaaleconomisch beleid, waaronder structurele uitsluitingsprocessen (schuld) of 

een economische crisis (ongeval) vallen (Driessens & Van Regenmortel, 2006).  

 

Dit bevestigen ook Herdiana, Suryanto en Hadoyo (2018). Deze auteurs stellen dat individuele pro-

blemen hun oorsprong kunnen hebben vanuit onder andere biologische, psychologische en sociale 

oriëntaties. Bekeken vanuit het biologisch oogpunt kunnen mensen mogelijks symptomen van angst 

ervaren, net als ernstige pijn of neurologische aandoeningen. Maar diezelfde symptomen kunnen ook 

voortkomen uit of beïnvloed worden door sociaal-culturele aspecten, zoals armoede en discriminatie 

(Herdiana et al., 2018, p. 44). Ten slotte geven Herdiana et al. (2018) ook aan dat “symptomen van 

familieleden kunnen ontstaan door gebeurtenissen die crises bevatten, zoals seksueel geweld, tra-

gisch verlies of de gevolgen van rampen op grote schaal” (Herdiana et al., 2018, p. 44). 
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2.1.2. Wie behoort tot de groep van gezinnen in een precaire leefsituatie? 

Volgens de typologie van Kenniscentrum WWZ bevat de groep van gezinnen in een precaire leefsi-

tuatie twee subgroepen: 1) Dak- en thuisloze gezinnen en 2) gezinnen met een precaire migratie-

status (Asielzoekers, vluchtelingen en gezinnen zonder wettig verblijf) (Kenniscentrum WWZ, 2019). 

Hiertoe kunnen ook andere groepen behoren, maar Kenniscentrum WWZ koos voor deze afbakening 

in het kader van het onderzoek. 

 

Dak- en thuisloze gezinnen 

De Europese Federatie van organisaties die met daklozen werken (kortweg FEANTSA) ontwikkelde 

een typologie van dakloosheid en sociale uitsluiting. Volgens FEANTSA (2017) vormen drie domeinen 

een “thuis”: “een adequate woning (of ruimte) hebben waarover een persoon en zijn/haar familie 

exclusief bezit uitoefent (fysiek domein), de mogelijkheid voor het hebben van privacy en sociale 

relaties (sociaal domein) en het hebben van een wettelijke titel (wettelijk domein)” (FEANTSA, 2017, 

p. 1). Hieruit concludeert FEANTSA (2017) dat “het ontbreken van een vorm van “thuis” de afbake-

ning van dakloosheid weergeeft” (FEANTSA, 2017, p. 1). Wat volgt zijn de vier belangrijke concepten 

die wijzen op het ontbreken van een thuis: “1) dakloosheid, 2) thuisloosheid, 3) instabiele huisvesting 

en 4) ontoereikende huisvesting” (FEANTSA, 2017, p. 1). Maar Toro et al. (1991) benadrukken dat 

het niet alleen een gebrek aan huisvesting is, maar “het resultaat van contextuele factoren die in-

terageren met individuele en familiale kwetsbaarheden” (Toro et al., 1991, p. 1). Zo is een gezin 

vanuit het perspectief van sociale systemen ingebed in een groter sociaal netwerk dat directe en 

indirecte invloed heeft op het familiesysteem (Bronfenbrenner, 1986). Dakloze families hebben ech-

ter vaak een verminderd gevoel van lidmaatschap van een gemeenschap (Menke & Wagner, 1997; 

Thrasher & Mowbray, 1995). Het “verlies van iemands huis betekent verlies van plaats in de ge-

meenschap en verlies van fysieke ruimte waarin gezinnen op hun meest intieme manier in privacy 

kunnen functioneren” (DeOllos, in Schultz-Krohn, 2004, p. 532). Bij de laatste telling van La Strada 

trof men in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een groot aantal mensen aan in een precaire leefsi-

tuatie: 4187 mensen, waarvan 51% daklozen, 22% thuislozen en 25% mensen in ontoereikende 

huisvesting (kraakpanden, religieuze gemeenschappen, …) (Quittelier & Bertrand, 2018). 

 

Gezinnen met een precair migratiestatuut  

Gezinnen zonder wettig verblijf zijn gezinnen die onwettig, of met andere woorden zonder officiële 

toestemming, in ons land verblijven (Devilllé, 2006). Deze gezinnen beschikken niet over een ver-

blijfsvergunning dat hen toelaat om regelmatig in België te verblijven. Volgens Roberfroid (2015) 

gaat het om “personen die het land op irreguliere wijze zijn binnengekomen, personen van wie de 

verblijfsstatus (bijv. visum, verblijfs- of werkvergunning) is verlopen of ongeldig is geworden, per-

sonen die er niet in zijn geslaagd asiel te verkrijgen en personen van ouders zonder papieren” (Ro-

berfroid, 2015, p. 7). Ze worden vaak als ‘illegalen’, 'ongeautoriseerd', of 'clandestien’ genoemd (De 

Genova, 2002, p. 420). Dit terwijl er geen hermetisch afgesloten gemeenschappen van deze gezin-

nen zijn. Hun netwerk bestaat veelvoorkomend uit sociale relaties met zowel “legale” migranten als 

burgers. Ze leven doorgaans in een vrij intieme nabijheid van verschillende categorieën "gedocu-

menteerde" personen (als echtgenoten, ouders of uitgebreide familieleden, evenals buren, collega's, 

enzovoort) (De Genova, 2002). 
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Gezinnen zonder wettig verblijf bevinden zich in ons land, maar hun aanwezigheid is in strijd met de 

vreemdelingenwet (Belgische wet van 15 december 1980). Opvallend voor de groep is hun onzicht-

baarheid in de samenleving, officieel staan ze nergens geregistreerd. Exacte cijfers zijn dus niet 

beschikbaar. Ze trachten deze onzichtbare status te verbergen voor anderen die misbruik van deze 

informatie zouden kunnen maken, wat maakt dat ze moeten leren/trachten leugens te vertellen en 

leren zich verdoken te bewegen in de publieke ruimte (Devilllé, 2006). Deze ‘onzichtbare rechteloze 

klasse’ bevat volgens Devillé (2006) leden van zeer diverse scholingsgraad, nationaliteit en cultuur. 

Het is een heterogene categorie van migranten, die de inferieure status van illegaal verblijf delen, 

uitgesloten van de rechtsstaat en verzorgingsstaat (Devilllé, 2006). Hoeveel gezinnen zonder wettig 

verblijf zich in België bevinden, is onduidelijk. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg 

schatte in 2008 dat het aantal personen zonder wettig verblijf varieert tussen 7% en 13% van het 

aantal buitenlanders in de Europese Unie (Roberfroid, 2015). Op 1 januari 2014 bedroeg de reguliere 

buitenlandse bevolking in België 1.214.605 mensen (68% hiervan is afkomstig uit de EU-28 landen), 

wat wil zeggen dat er mogelijks tussen de 85.000 en 160.000 personen zonder wettig verblijf zijn. 

Dit komt neer op 0,8% tot 1,4% van de algemene bevolking (Roberfroid, 2015). Volgens Samenle-

vingsopbouw Brussel (2019) “bevindt een groot deel van migranten in een precaire leefsituatie zich 

in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest” (Samenlevingsopbouw Brussel, 2019, p. 2). De Dienst Vreem-

delingenzaken zag in hun statistieken dat alleen al 20.500 personen tijdens de tijdelijke regularisa-

tiemaatregel van 2009 een aanvraag vanuit een illegaal verblijf indienden in het Brussels Hoofdste-

delijk Gewest. Bijna 50% van het totaal aantal aanvragen over heel België in 2009 en 2010 (47.946 

aanvragen) (Dienst Vreemdelingenzaken, 2012, p. 7).  

 

Twee andere groepen van gezinnen met een precair migratiestatuut zijn vluchtelingen en asielzoe-

kers. Volgens het Verdrag en protocol betreffende de status van vluchtelingen is een vluchteling 

"iemand die niet kan of wil terugkeren naar zijn land van herkomst vanwege een gegronde angst om 

vervolgd te worden op grond van ras, religie, nationaliteit, lidmaatschap van een bepaalde sociale 

groep of politieke overtuiging (UNHCR, 1951, p. 3)." Asielzoekers worden gezien als degenen die hun 

land hebben verlaten en internationale bescherming zoeken in een ander land (Merry et al., 2017). 

Een asielzoeker wordt gezien als een persoon bij wie zijn/haar aanvraag voor internationale bescher-

ming nog niet definitief is afgehandeld door het land waarin hij of zij de aanvraag heeft ingediend 

(International Organization for Migration, 2019). “Niet elke asielzoeker wordt uiteindelijk erkend als 

vluchteling, maar elke erkende vluchteling is in eerste instantie asielzoeker” (International Organi-

zation for Migration, 2019, p. 14). Volgens de officiële statistieken van Dienst Vreemdelingenzaken 

deden er in 2019 in totaal 27.742 asielzoekers een verzoek om internationale bescherming in België 

(Dienst Vreemdelingenzaken, 2020, p. 2). Het aandeel vluchtelingen aanwezig in ons land zal dus 

waarschijnlijk veel hoger liggen dan dit cijfer. 

 

2.1.3. Achtergrondinformatie 

Gezinnen in een precaire leefsituatie leven in moeilijke, soms erbarmelijke omstandigheden. On-

rechtstreeks impliceert dit dat deze gezinnen hun maatschappelijke rechten niet (kunnen) realiseren. 

Volgens artikel 23 in de Belgische Grondwet heeft iedereen het recht een menswaardig leven te 

leiden. Dit recht omvat allereerst het recht op arbeid, op de vrije keuze van beroepsarbeid, billijke 
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arbeidsvoorwaarden en een billijke beloning en het recht op informatie, overleg en collectief onder-

handelen. In paragraaf 2 van artikel 23 staat het recht op sociale zekerheid, bescherming van de 

gezondheid en sociale, geneeskundige en juridische bijstand, beschreven. Vervolgens heeft men – 

beschreven in paragraaf 3-6 – recht op een behoorlijke huisvesting, bescherming van een gezond 

leefmilieu, culturele en maatschappelijke ontplooiing en gezinsbijslagen (De Belgische Grondwet, 

z.d.). 

 

2.2. Veerkracht van gezinnen in een precaire leefsituatie 

Gezinnen in een precaire leefsituatie bevinden zich vaak in een onzekere periode. Veerkracht gaat 

hand in hand met deze kwetsbaarheid, het is niet tegengesteld aan elkaar. Veerkracht kan naast 

maar ook doorheen kwetsbaarheid bestaan (Groeninck et al., 2019). Volgens Groeninck et al. (2019) 

kan “het expliciteren, aangeven van of uitkomen voor de eigen kwetsbaarheid in sommige situaties 

veerkrachtig handelen zichtbaar maken” (Groeninck et al., 2019, p. 44). Zo komt dit ook naar voor 

in het onderzoek van Merry, Pelaez en Edwards (2017) over ervaringen van gezinnen met een pre-

caire migratiestatus (vluchtelingen, asielzoekers en migranten zonder papieren) tijdens hun ouder-

schap. Merry et al. (2017) identificeerde drie verschillende thema’s die bijdragen aan het vormgeven 

van de ouderschapservaring om een beter leven en een betere toekomst op te bouwen (zie figuur 

1): “1) het ervaren van ontberingen en verlies in de context van precaire migratie en trauma's uit 

het verleden; 2) het opbouwen van veerkracht en kracht door het overbruggen van taal, normen en 

verwachtingen; en 3) transnationaal leven: verplichtingen, uitdagingen en middelen. Dit laatste 

thema doorkruist de twee andere thema's over ontbering en verlies en veerkracht en kracht” (Merry 

et al., 2017, p. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Ouderschapservaringen van gezinnen  

met een precaire migratiestatus (Merry et al., 2017) 

 

Het onderzoek van Merry et al. (2017) toont dus aan dat gezinnen in een precaire leefsituatie, in dit 

onderzoek specifiek ouders met een precaire migratiestatus, ook veerkracht vertonen. Participanten 

bouwden hun kracht op door onder andere de focus op het positieve te leggen of het dankbaar voelen 

op een veilige plek te leven. Hoop op een beter leven, de toekomst, de vastberadenheid van ouders 

om hun leven weer op te bouwen en te slagen in het nieuwe land, werden ook vaak beschreven als 

een bron van veerkracht. Ouders in het bijzonder beschreven hun kinderen als betekenisgevend voor 

hun leven en rechtvaardiging voor het offer en de ontberingen van hun gezin. Geloof, familie, een 



14 
  

sterk (etnisch of religieus) gemeenschapsgevoel en vrije tijd zijn voor de migrantenfamilies de be-

langrijkste bron van ondersteuning. Deze aspecten uit het leven zorgden bij de respondenten voor 

afleiding van stress in het leven, het verlichtten van stress, het bieden van hoop en van praktische 

hulp (bijv. kinderopvang, informatie, advies, financieel), inclusief informatie over diensten en hoe te 

navigeren in systemen in het nieuwe land (Merry et al., 2017). 

 

2.2.1. Wat is veerkracht? 

Individuele veerkracht 

Gunter Bombaerts (2013) definieert veerkracht als “het vermogen van een mens, een groep of een 

gemeenschap om een goed bestaan te leiden en zich ondanks moeilijke levensomstandigheden po-

sitief te ontwikkelen” (Bombaerts, 2013, p. 97). Ook internationale onderzoekers beschrijven veer-

kracht als volgt: "veerkracht is het vermogen van een persoon of een groep om zich gezond te 

ontwikkelen, een project voor de toekomst voort te zetten ondanks destabiliserende gebeurtenissen, 

moeilijke beslissingen in het leven en soms ernstige trauma's” (Manciaux, Vanisteandel, Lecomte & 

Cyrulnik, geciteerd in Congrès mondial sur la résilience et al., 2014, pp. 210–211). Bombaerts (2013) 

voegt er aan toe dat “het verwijst naar een incasseringsvermogen dat, als het slecht gaat, mensen 

er bovenop kunnen komen. (…) Veerkracht hangt samen met sociale netwerken, je eigen leven zin 

kunnen geven, sociale vaardigheden, eigenwaarde en humor” (Bombaerts, 2013, p. 97). Het sluit 

aan bij expliciete of impliciete sociale verwachtingen binnen de context waarin mensen vertoeven 

alsook binnen de brede samenleving (Groeninck et al., 2019). Mensen die niet de mogelijkheid heb-

ben beroep te doen op informele netwerken, verliezen hun gevoel greep te hebben op hun eigen 

leven. “Dit gevoel ontstaat geleidelijk als een negatieve spiraal. Omwille van de precaire situatie 

waarin mensen zitten, kunnen ze minder ingrijpen dan ze zouden willen” (Bombaerts, 2013, p. 97). 

Het in contact komen met zinvolle en aanhankelijke mensen is dus een van de meest essentiële 

elementen voor de ontwikkeling van veerkrachtprocessen (Congrès mondial sur la résilience et al., 

2014). Wat maakt dat bij het concept veerkracht het bio-sociaal-ecologisch model van Bronfenbren-

ner ook ter sprake komt. Dit model loopt volgens Ungar et al. (2013) parallel met de vooruitgang in 

de theorie van veerkracht. Vroeger was er een meer individuele focus op eigenschappen (microsys-

teem), waar het nu evolueerde naar een multisystemisch begrip van wederzijdse processen tussen 

mens en omgeving (Ungar et al., 2013). 

 

Een bio-sociaal-ecologische interpretatie van veerkracht bestaat uit drie principes: “1) gelijkwaar-

digheid (proximale processen kunnen leiden tot veel verschillende, maar even levensvatbare, uitin-

gen van menselijke ontwikkeling in verband met welzijn), 2) differentiële impact (de aard van de 

risico's waarmee kinderen worden geconfronteerd, hun perceptie van de middelen die beschikbaar 

zijn om die risico's te beperken en de kwaliteit van de middelen die toegankelijk zijn, maken proxi-

male processen min of meer van invloed op de ontwikkeling van kinderen) en 3) contextuele en 

culturele moderatie (verschillende contexten en culturen bieden toegang tot verschillende processen 

die samenhangen met veerkracht zoals lokaal gedefinieerd). (…) Dit ecologisch veerkrachtmodel 

helpt onderzoekers bij het conceptualiseren van de sociale en fysieke ecologie van het kind, van 

verzorgers tot wijken, die zowel proximale als distale factoren verklaren die een succesvolle ontwik-

keling onder tegenspoed voorspellen” (Ungar et al., 2013, p. 348). Het onderzoek van Ungar et al. 
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(2013) toont aan dat gebruik maken van deze multisystemische sociaal-ecologische theorie van 

veerkracht dieper inzicht kan geven in de processen die bijdragen aan een positieve ontwikkeling 

onder stress. Het kan praktijkwerkers en beleidsmakers ook een breder perspectief bieden op prin-

cipes voor het ontwerpen en implementeren van effectieve interventies (Ungar et al., 2013). Veer-

kracht kan dus pas begrepen worden door kennis te hebben van de interactie tussen dingen die 

bijvoorbeeld binnen het gezin gebeuren en de dingen die gebeuren met het politieke, economische, 

sociale en raciale klimaat waarin individuen zich ontwikkelen. “Veerkracht houdt zich bezig met indi-

viduele variaties als reactie op risico's. Sommige mensen bezwijken onder stress en tegenspoed, 

terwijl anderen levensgevaren overwinnen. Veerkracht kan echter niet worden gezien als een vast 

kenmerk van het individu. Mensen die op een bepaald moment in hun leven met succes omgaan met 

moeilijkheden, reageren mogelijks negatief op andere stressfactoren wanneer hun situatie anders is. 

Als de omstandigheden veranderen, verandert de veerkracht” (Rutter, 1987, p. 317). 

 

Familieveerkracht 

Familieveerkracht verwijst naar het vermogen van het familiesysteem (het gezin) om tegenslag te 

weerstaan en te herstellen waardoor ze kunnen bloeien met warmte, steun en cohesie (Black & Lobo, 

2008; Walsh, 2016). Het concept van veerkracht van het gezin breidt de theorie van gezinsontwik-

keling en onderzoek naar stress, coping en aanpassing van families uit (Hawley & DeHaan, 1996; 

Patterson, 2002). “Essentiële ontwikkelingsperspectieven om de veerkracht van het gezin te begrij-

pen zijn: (1) gezinnen hebben verschillende manieren om veerkracht op te bouwen en uitdagingen 

in de loop van de tijd te overwinnen; (2) oplopende stressoren kunnen gezinnen overweldigd maken; 

(3) de impact van de crisis die door het gezin wordt ervaren, varieert sterk in verhouding tot de 

timing van de crisis in de levenscyclus van individuen en gezinnen; (4) ervaringen uit het verleden 

met het reageren op en problemen ondervinden in het verleden kunnen worden gebruikt als refe-

rentie voor tegenslagen of kunnen dienen als een model om te overleven in het heden of de toe-

komst” (Herdiana et al., 2018, p. 45). Black & Lobo (2008) kwamen na literatuuronderzoek uit op 

enkele prominente factoren van veerkrachtige families: “positieve vooruitzichten, spiritualiteit, ge-

zinsakkoord, flexibiliteit, familiecommunicatie, financieel beheer, gezinstijd, gedeelde recreatie, rou-

tines en rituelen en ondersteunende netwerken” (Black & Lobo, geciteerd in Herdiana et al., 2018, 

p. 44). 

 

Welke krachten kunnen mensen hebben? Op welk gebied (of levensdomein)? 

Rapp & Gosscha (2006) stelden een krachtenmodel op (zie figuur 2). Volgens Menger et al. (2013) 

is dit “een relevant kader om op een krachtgerichte manier te werken aan inclusie en participatie 

van mensen in een precaire leefsituatie” (Hulpverlenen met goesting, z.d., p. 1). Deze werking heeft 

voornamelijk het vergroten van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie, maar ook het ver-

hogen van de levenskwaliteit als doel. Mensen hebben het verlangen iets te betekenen voor een 

ander, om een verantwoordelijke rol op te nemen en een zinvolle tijd dagdagelijks te beleven. Veer-

kracht komt ter sprake door het uitbouwen van steunende informele en formele relaties en het cre-

eren van hoop (Hulpverlenen met goesting, z.d.). “Het model hanteert ook een ecologisch perspec-

tief: de mens maakt deel uit van en interageert met de omgeving. De methodiek helpt mensen om 

te gaan met de eisen van de omgeving, een aangepaste omgeving te zoeken of te creëren waarin de 

specifieke vaardigheden van mensen tot hun recht komen” (Hulpverlenen met goesting, z.d., p. 1). 
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Volgens Driessens & Melis (2012) kan “het samenspel tussen krachten van het individu en krachten 

vanuit de omgeving, empowerment van mensen bewerkstellingen” (Driessens & Melis, 2012, p. 12). 

 

In hun krachtenmodel maken ze dus onderscheid tussen een individuele en een sociale/maatschap-

pelijke dimensie van levensdomeinen (Hulpverlenen met goesting, z.d.). Het model stelt dat “het 

samenbrengen van de individuele krachten en krachten uit de omgeving kan leiden tot een verbete-

ring van de levenskwaliteit” (Driessens & Melis, 2012, p. 11). De kwaliteit van de verschillende le-

vensdomeinen is heel bepalend voor wat men bereikt in het leven. Driessens & Melis (2012) geven 

voorbeelden van levensdomeinen als woning, werk, opvoeding, vrije tijd en sociaal netwerk (Dries-

sens & Melis, 2012). “Factoren die bijdragen tot de kwaliteit van deze levensdomeinen komen uit 

twee bronnen: het individu zelf en van de omgeving” (Driessens & Melis, 2012, p. 12). Het individu 

zijn/haar krachtbronnen zijn aspiraties, competenties en het vertrouwen. Naast deze krachtbronnen 

zijn er ook krachten uit de omgeving: hulpbronnen, sociale relaties en mogelijkheden. Hulpbronnen 

zijn materiële goederen, uitkeringen en diensten. Daarnaast is het ook mogelijk een appèl te doen 

op sociale relaties (Driessens & Melis, 2012). “Een breed en divers netwerk biedt extra kansen op 

vrije tijdsbesteding, op tewerkstelling, op uitwisseling en persoonlijke groei. (…) Ook de omgeving 

en de gemeenschap kunnen gezien worden als een oneindige bron van mogelijkheden en kansen, 

die vaak onderbenut blijven door kwetsbare groepen” (Driessens & Melis, 2012, p. 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2: het krachtenmodel van Rapp en Goscha (Driessens & Melis, 2012) 
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2.3. Impact informele sociaalwerkpraktijken op gezinnen in een precaire 

leefsituatie 

Mensen combineren alsmaar meer strategieën om basisbehoeften en welzijnsnoden een antwoord te 

bieden. Zowel formele als informele, online als offline, lokale en transnationale bronnen zijn hierin 

inbegrepen (Geldof et al., 2015). In de internationale literatuur wordt sociale ondersteuning gedefi-

nieerd als het proces waarbij middelen in de sociale structuur (informele en formele netwerken) 

worden ingezet om te voldoen aan de persoonlijke behoeften in alledaagse situaties en onder crisis-

omstandigheden (Lin & Ensel, 1989). Volgens Schrooten (2017) wil dit zeggen dat “de formele wel-

zijnssector vaak niet de eerste of de enige plaats is waar mensen – al dan niet met een mobiele 

levensstijl – hulp zoeken als zij welzijnsproblemen ervaren. Het merendeel van de hulpvragers richt 

zich in eerste instantie tot het persoonlijke netwerk” (Schrooten, 2017).  

 

Wat zijn informele sociaalwerkpraktijken? 

Om de werking van informele sociaalwerkpraktijken te begrijpen, wordt eerst het concept ‘informele 

zorg’ onder de loep genomen. De informele zorg vormt een groep van alle informele ondersteuning 

samen (Bronselaer et al., 2018). Het verwijst onder meer naar de intieme en vertrouwelijke relaties 

met familieleden, vrienden en buren, maar ook het deelnemen aan vrijwilligersorganisaties, clubs en 

diensten, en politieke en maatschappelijke organisaties (Cowen, in Rodrigo et al., 2007). In Vlaan-

deren worden er de volgende benamingen voor gebruikt: zelfzorg, mantelzorg, vrijwilligers, buddy-

werkingen, pleegzorg, buurtzorg en lotgenotencontact (Bronselaer et al., 2018).  

 

In Vlaanderen wordt de term ‘informele zorg’ als volgt gedefinieerd: “Informele zorg betreft alle hulp 

en ondersteuning die niet wordt geboden in het kader van een beroep en die niet als beroepsarbeid 

wordt vergoed. De relatie tussen de zorgbehoevende en de zorger wordt gekenmerkt door sociale 

en/of geografische nabijheid. De zorginhoud kenmerkt zich door activiteiten met een ‘care’-karakter 

met de bedoeling om de fysieke, mentale en sociale gezondheid van de zorgbehoevende te bevor-

deren en overstijgt de gebruikelijke zorg die partners of ouders en inwonende kinderen geacht wor-

den elkaar onderling aan te bieden” (Bronselaer et al., 2018, p. 12). 

 

De definitie van ‘informele zorg’ heeft dus een brede invulling, toch blijven heel wat andere relevante 

spelers buiten beschouwing. Informele ondersteuning is volgens Wills (1991) een systeem van par-

ticuliere uitwisselingen met wederzijdse hulp en verplichtingen in de primaire groep, de buurt en de 

gemeenschap (Wills, in Rodrigo et al., 2007). Zo verrichten heel wat andere informele spelers naast 

het persoonlijk netwerk (voluit familieleden, vrienden of mantelzorgers) essentiële welzijnstaken. 

Zelforganisaties, liefdadigheidsinstellingen, religieuze organisaties, online gemeenschappen, sociaal-

sportieve praktijken en lokale plaatsen spelen een belangrijke rol in het leven van kwetsbare mensen. 

Actoren die informele en gezellige plekken als bars, restaurants of kapperszaken en etnische winkels 

organiseren, bieden tegelijkertijd sociale zorg en ondersteuning. Ze maken geen deel uit van de 

formele sociale kaart, toch doet men in de praktijk aan sociaal werk. Mensen samenbrengen, mate-

riële steun of tijdelijke huisvesting bieden, juridisch advies geven, een stem geven aan de mensen, 

oriëntatie naar werk en sociale dienstverlening. Het zijn een van de vele manieren waarop ze aan 

sociaal werk doen. Informele sociaalwerkpraktijken spelen op vlak van welzijn en zorg een niet te 
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onderschatten rol (Schrooten et al., 2019a). Schrooten et al. (2019b) benadrukken dat “ze de gaten 

van een superdiverse samenleving dichten, daar waar het formeel sociaal werk vaak onvoldoende 

aansluit op een voortdurend veranderende bevolking met verschuivende noden en complexere ver-

blijfsstatussen” (Schrooten et al., 2019b).  

 

“Informele sociaalwerkpraktijken koppelen ontmoeting aan laagdrempelige dienstverlening, verwij-

zen en begeleiden mensen naar formeel sociaal en welzijnswerk en zijn wars van bureaucratie en 

professionalisering” (Schrooten et al., 2019b). Zij fungeren als het ware als gids die mensen bege-

leidt in het vinden van hun weg naar formele ondersteuning en spelen daarmee in op de kloof tussen 

formeel aanbod en mens (Welschen, 2019). “Zij herkennen het wantrouwen en de afstand die be-

woners voelen ten opzichte van formele ondersteuning omdat ze vaak afkomstig zijn uit dezelfde 

gemeenschap als de bewoners of ervaring hebben met dezelfde sociale problemen. Dit stelt hen in 

staat een vertrouwensband op te bouwen” (Welschen, 2019). Mensen zoeken deze informele steun 

om hun gevoel van bekwaamheid, persoonlijke waarde en zelfvertrouwen in hun persoonlijke mid-

delen te vergroten (Gottlieb, in Rodrigo et al., 2007). Rodrigo et al. (2007) zeggen dat ouders in een 

precaire leefsituatie hier een mogelijkheid vinden om de privacy van hun leven te beschermen. Men-

sen voelen aan dat hun privacy in het gevaar komt als ze op zoek gaan naar hulp in formele organi-

saties (Rodrigo et al., 2007). 

 

De verschillende informele sociaalwerkpraktijken kunnen naargelang hun werking onderverdeeld 

worden. Een mogelijke onderverdeling is het werken op een categoriale manier (voor ‘hun’ etnisch-

culturele doelgroep), andere praktijken zijn daarentegen superdivers en toegankelijk voor alle doel-

groepen (Schrooten et al., 2019b). Andere onderverdelingen zijn de mate van zichtbaarheid (voor 

de doelgroep, formele actoren en/of de overheid), het primaire doel of focus van de organisatie 

(sociaal, sport, cultuur, …) en de geografische focus (lokaal of transnationaal gericht) (Schrooten et 

al., 2019a). “Het landschap van informele sociaalwerkactoren is verre van een uniform en statistisch 

gegeven. (…) Bij hun oprichting situeren veel burgerinitiatieven en etnisch-culturele zelforganisaties 

zich aan het ‘informele’ uiterste van het continuüm ‘informeel-formeel’. (…) Na verloop van tijd neemt 

een aantal een meer formele vorm aan, bijvoorbeeld door zich te registreren als vzw.” (Schrooten et 

al., 2019a, pp. 24–25). 

 

Impact op gezinnen in een precaire leefsituatie 

In onderzoek naar de gezondheidszorg voor mensen zonder wettig verblijf in België (Roberfroid, 

2015) geven mensen zonder wettig verblijf aan dat NGO's, hun eigen informele netwerk, vrienden 

en familie de belangrijkste ondersteuners zijn bij de toegang tot sociale en gezondheidsdiensten. Het 

informele netwerk wordt gezien als de beste factor om informatie te verstrekken over reguliere ge-

zondheidsdiensten (Roberfroid, 2015). “Een informeel zorgnetwerk op basis van solidariteit kan soe-

laas kan brengen in een leven waar recht op basis van burgerschap tekort schiet” (Brouckaert, 2014, 

p. 141). In het onderzoek van Chavez (1998) kwam aan het licht dat mensen zonder wettig verblijf 

in de Verenigde Staten “een netwerk moeten ontwikkelen van vrienden en kennissen van wie ze 

afhankelijk kunnen zijn, omdat ze niet altijd op andere bronnen kunnen rekenen, zoals een toerei-

kend salaris of toegang tot sociale diensten” (Chavez, in Brouckaert, 2014, p. 141). 
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Informele sociale ondersteuning stelt het individu in staat om zowel instrumentele (informatie zoe-

ken, advies, …) als emotionele (genegenheid zoeken, morele ondersteuning, …) problemen aan te 

pakken (Sánchez-Moreno et al., 2015). Deze soort van sociale ondersteuning omvat gevoelens van 

toewijding en wederzijdse uitwisselingen en relaties met gedeelde verantwoordelijkheid voor elkaars 

welzijn. Dit niveau van sociale ondersteuning is dus juist gunstig vanwege de functies die het vervult. 

Als gevolg hiervan wordt informele sociale ondersteuning algemeen aanvaard als een belangrijke 

variabele voor gezondheid en welzijn (Moreno & de Roda, in Sánchez-Moreno et al., 2015). Intieme 

relaties met mensen waar het vertrouwen groot is en waar men feedback van ontvangt kan een 

aanzienlijke invloed hebben op iemands mentale en fysieke gezondheid (Lin & Ensel, 1989). Moreno 

& de Roda (2003) ondervonden in hun onderzoek een vermindering van de waargenomen sociale 

steun en het zelfrespect van individuen als gevolg van een hoge mate van vervreemding, terwijl 

gemeenschapsintegratie net de waarde van beide variabelen verhoogde. Hun resultaten geven ook 

aan dat zowel het gevoel van eigenwaarde als de waargenomen sociale steun rechtstreeks verband 

houdt met psychologisch welzijn. Naarmate het niveau van steun en zelfrespect stijgt, neemt het 

psychologische welzijn toe (Moreno & de Roda, 2003). Heaney & Israel (2008) suggereren dat infor-

mele sociale steun van bijzonder belang is voor migranten, het biedt hun mogelijkheden voor sociale 

participatie en draagt bij aan een verbeterde geestelijke gezondheid (Heaney & Israel, in Wen & 

Hanley, 2016). Maar deze beschikbare hulp is echter vaak niet voldoende gezien de complexe be-

hoeften van gezinnen in een precaire leefsituatie (Wen & Hanley, 2015). Formele sociale diensten 

zijn nodig om gelijke kansen en een eerlijke verdeling van middelen te bevorderen, vooral voor de 

gezinnen in een precaire leefsituatie (Simich et al., in Wen & Hanley, 2016). 

 

Verschil informeel en formeel sociaal werk 

“Het verschil tussen informeel en formeel sociaal werk wordt soms gesitueerd op de assen ‘intuïtief 

versus methodisch’ en ‘caritatief versus emanciperend’ werken” (Thys et al., 2019). “De formele 

welzijnssector en de informele sociaalwerkpraktijken zijn nog grotendeels gescheiden werelden. De 

kennis over elkaars bestaan en werking is zeer beperkt. (…) Informele actoren hebben soms weinig 

zicht op de complexe structuren van het formele welzijnswerk, (…) omdat de professionalisering, 

arbeidsdeling en bureaucratisering zeer ver zijn doorgedreven” (Schrooten et al., 2019b). Hun 

dienstverlening is ingebed in een kader geleid door protocollen en toegepast door experts in over-

eenstemming met kwaliteitsnormen (Rodrigo et al., 2007). “Omgekeerd hebben formele spelers vaak 

geen idee van wat er zich achter de muren afspeelt van zelforganisaties, koffiehuizen, kappers of 

kerken en moskeeën” (Schrooten et al., 2019b). “Niet alleen de betrokkenheid bij georganiseerde 

verenigingsverbanden kan echter als een oefengrond voor normen van wederkerigheid en veralge-

meend vertrouwen worden beschouwd, ook deze informele gemeenschappen vormen belangrijke 

bronnen van sociaal kapitaal en collectieve actie” (Buffel et al., z.d., p. 13). 
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3. Onderzoeksvragen en conceptueel model 

Dit onderzoek heeft als doel zicht te krijgen op de precaire leefsituatie(s) van gezinnen en de plaats 

die informele sociaalwerkpraktijken hierbij innemen. Daarbij wil het onderzoek een antwoord bieden 

op drie onderzoeksvragen: 

 

a. Hoe beschrijven, beleven en ervaren gezinnen in een precaire leefsituatie hun huidige 

levenssituatie (hun woonsituatie en buurtcohesie, hun dagelijkse activiteiten en 

feestelijkheden en de schoolloopbaan van hun kind(eren))? Welke betekenis geven deze 

gezinnen hieraan? 

b. Hoe gaan gezinnen in een precaire leefsituatie om met hun huidige levenssituatie? Welke 

strategieën zetten deze gezinnen in om hun huidige levenssituatie te verbeteren? Welke 

veerkracht vertonen deze gezinnen? 

c. Welke impact hebben informele sociaalwerkpraktijken op de gezinnen in een precaire 

leefsituatie? 

 

Binnen dit onderzoek wordt de dataverzameling van deze beschrijvende onderzoeksvragen uitge-

voerd door het afnemen van semigestructureerde interviews (kwalitatief onderzoek). Hieruit kunnen 

geen algemene conclusies getrokken worden, wel een diepgaande beschrijving van de ervaringen 

van gebruikers van de in het onderzoek opgenomen informele sociaalwerkpraktijken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3: Conceptueel model met de drie hoofdthema’s van het thesisonderzoek.   
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in een 
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DEEL 2: ONDERZOEKSOPZET EN METHODEN 
 

 

1. Algemeen onderzoeksopzet 

Om een geschikt antwoord te vinden op bovenstaande onderzoeksvragen wordt er bewust de keuze 

gemaakt om een kwalitatief onderzoek uit te voeren. Dit thesisonderzoek wil via toegepast onderzoek 

een antwoord bieden aan de praktijk, vanuit de praktijk. Bij kwalitatief onderzoek kan een bepaalde 

specifieke en lokale situatie of problematiek beter begrepen worden. Het uitvoeren van interviews 

laat de onderzoeker ook toe zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid van de praktijk te blijven dan bij 

kwantitatief onderzoek (Baarda & Bakker, 2018). Kwantitatief onderzoek bij een zeer kwetsbare 

doelgroep is ook erg moeilijk omwille dat sommige respondenten (onder andere gezinnen in een 

precaire migratiestatus) op geen enkele lijst staan geregistreerd, wat het onmogelijk maakt voor 

onderzoekers om een register van informele actoren te consulteren. 

 

De gezinnen in een precaire leefsituatie werden via de gecontacteerde informele sociaalwerkorgani-

satie bevraagd om deel te nemen aan semigestructureerde interviews. De gemiddeld één uur du-

rende interviews vonden steeds plaats in het huis van de respondent, in de locatie van de informele 

sociaalwerkpraktijk, telefonisch of via videogesprekken op het internet.  

 

2. Respondenten 

De deelnemers van dit onderzoek zijn tien ouders uit een gezin in een precaire leefsituatie, wonende 

in Brussel. Deze respondenten zijn afgebakend op basis van gedragskenmerken, namelijk ouders die 

aanwezig zijn/waren in informele sociaalwerkpraktijken. De keuze voor dit aantal respondenten is 

omwille van de intensiteit van het onderzoek. Semigestructureerde interviews zijn tijdsintensief. De 

respondenten zijn niet alleen participanten van een informele sociale organisatie, ze behoren ook tot 

de typologie van gezinnen in een precaire leefsituatie zoals vooropgesteld in de literatuur. 

 

Om deze groep te bereiken werd de volgende stap gezet in het onderzoek: het maken van een 

selectie van vier à zeven informele sociaalwerkpraktijken, gebaseerd op een verkenning van de Brus-

selse welzijnssector. Hierbij werd rekening gehouden met de diversiteit aan sociale organisaties in 

Brussel (sociaal-cultureel, migratie, religie, …). De selectie werd opgenomen in een contactenlijst, 

opgemaakt in samenwerking met Kenniscentrum Welzijn, Wonen en Zorg (WWZ). Deze lijst bestaat 

uit contactgegevens van informele sociaalwerkpraktijken waarvan Kenniscentrum WWZ reeds con-

tact mee had. Het doel was bij iedere organisatie één à twee ouders van gezinnen in een precaire 

leefsituatie te bevragen. Criteria zoals leeftijd, geslacht, etniciteit en opleiding, … spelen niet mee 

als selectiecriteria omdat in de literatuur verwezen wordt naar een heterogene groep van gezinnen 

in een precaire leefsituatie. We streven naar een evenredig aantal deelnemers op basis van de voor-

opgestelde typologie (cfr. de drie soorten gezinnen in een precaire leefsituatie). De groep dak- en 

thuisloze gezinnen zijn niet meegenomen in het onderzoek. Deze gezinnen waren zeer moeilijk te 

bereiken en bleven onder de radar door omstandigheden als de gelimiteerde tijd van het onderzoek 

en de onvoorziene maatregelen tegen COVID-19.  
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Alle respondenten spraken Frans (zie voorbeeldinterview, bijlage 3). Om het de lezer gemakkelijker 

te maken, werden alle citaten vertaald naar het Nederlands. De respondenten zijn ook anoniem 

verwerkt in dit onderzoek. Enkel algemene en relevante kenmerken als geslacht, leeftijd of nationa-

liteit kunnen kenbaar gemaakt worden bij de beschrijving van een situatie in de resultaten.  

 

 

 

 

 

Tabel 1: Overzichtstabel van respondenten per in-

formele sociaalwerkpraktijk (*M=man, V=vrouw) 

 

 

 

 

 

 

 

3. Materiaal 

Aan de hand van een literatuurstudie werd een interviewschema (zie bijlage 1) opgemaakt, be-

staande uit (1) een introductie, (2) een beginvraag, (3) een lijst met onderwerpen en (4) een afslui-

ting (Baarda, 2017). De levensdomeinen uit de hoofdtopics komen voort uit de literatuur van Dries-

sens & Melis (2012), waarin ze voorbeelden geven van levensdomeinen als woning, werk, opvoeding, 

vrije tijd en sociaal netwerk (Driessens & Melis, 2012). Via overleg met een stuurgroep en medewer-

kers van Kenniscentrum Welzijn, Wonen en Zorg werd het schema verder verfijnt en eventuele te-

kortkomingen of onduidelijkheden gecorrigeerd. Zo werd er bij het opstellen van de subtopics reke-

ning gehouden met het bio-sociaal-ecologisch model van Bronfenbrenner (1979), omdat het sociale 

leven zich afspeelt op micro-, meso-, exo- en macroniveau. Vervolgens werden elke topic en sub-

topic (zie onderstaand schema, ook in bijlage 4) omgezet in een open vraag. Een testinterview werd 

uitgevoerd om mogelijke problemen tijdens de echte interviews te voorkomen. 

Onderzoeksvragen Hoofdtopics Subtopics 

1. Beschrijving, 

beleving en 

ervaring 

leefsituatie 

 

2. Veerkracht en 

strategieën 

Woonsituatie en buurtcohesie 

1. Feitelijke situatie 

2. Betekenisgeving, waarden en 

normen 

3. Perspectief van de partner 

4. Perspectief van de kinderen 

5. Onderlinge solidariteit, 

netwerken & ondersteuning 

6. Communicatie en conflicten 

7. Toekomstrategieën 

8. Verleden? Breukmomenten? 

Dagelijkse activiteiten  

en feestelijkheden 

School en opvoeden 

3. Impact van 

informele 

sociaalwerk-

praktijken 

Toegang tot welzijn en zorg 

Tabel 2: Topiclijst voor de analyse van de interviews 

Informele  

sociaalwerkpraktijk 

Respondent + 

gender* 

Het Meervoud VZW 1 V 

Vrienden van het 

Huizeke VZW 
2 M 

Pigment VZW 3 V 

Les Albelges VZW 4 V 

Begijnhofkerk 
5 V 

6 V 

ADIB VZW 
7 V 

8 V 

FEZA VZW 
9 V 

10 V 
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Voor de semigestructureerde interviews lagen de belangrijkste vragen vast zodat de interviewer de 

vrijheid had om door te vragen of af te wijken van de vooropgestelde vragen (Baarda, 2017). Bij een 

volledig gestandaardiseerde vragenlijst is de subjectieve betekenisgeving van een respondent moei-

lijker te vatten. De kans om in te spelen op de antwoorden van de respondenten is bij semigestruc-

tureerde interviews veel groter. Zo ontstaat er ook meer ruimte om de complexiteit van de informele 

sociaalwerkpraktijken en de situaties van de gezinnen in een precaire leefsituatie te begrijpen. Ook 

kunnen hierdoor in de loop van het interview gevoelens aan bod komen, in de mate dat de respondent 

zich veilig voelt dit te vertellen. Medewerkers van Kenniscentrum Welzijn, Wonen en Zorg zorgden 

mee voor de nodige begeleiding in het opstellen van een geschikte interviewschema (zie bijlage 1). 

De gekozen onderwerpen konden tijdens het interview in detail besproken worden, aangezien domi-

nante respondenten (zoals bij groepsinterviews) vermeden werden en de positie van de responden-

ten niet in gevaar kwam (Baarda, 2017; Baarda & Bakker, 2018). Om als onderzoeker de privacy 

van de respondent te respecteren, zijn de interviews pas opgenomen na toestemming (via onderte-

kening van het informed consent, zie bijlage 2). Hiermee kan de respondent het interview ten allen 

tijde stopzetten en op elk moment inzage krijgen omtrent de onderzoeksresultaten. De uitkomsten 

van het onderzoek mogen in geen geval nadelige effecten hebben voor de respondent. 

 

4. Analyseprocedure 

Tijdens de kwalitatieve analyse werd gebruik gemaakt van een dictafoon, voor het opslagen van de 

interviews. Deze werden later letterlijk uitgetypt. Aan de hand van een thematische analyse werd de 

data verder geanalyseerd. Zo bleef de focus op de vooropgestelde onderzoeksvragen, namelijk de 

beschrijving van de leefsituatie waarin gezinnen in een precaire leefsituatie zich bevinden, de veer-

kracht die deze gezinnen vertonen en de impact van informele sociaalwerkpraktijken op de gezinnen. 

Deze onderzoeksvragen werden als label, naam of code steeds toegekend aan relevante tekstfrag-

menten. Net als de typologie van de verscheidene situaties van gezinnen in een precaire leefsituatie 

kan verfijnd worden doorheen het onderzoek, konden er andere relevante thema’s toegevoegd wor-

den aan de labellijst. Dit wil zeggen dat de data-analyse op inductieve wijze en als een iteratief 

proces werd uitgevoerd. De resultaten werden steeds ter controle besproken op een bijeenkomst van 

een stuurgroep, wat maakt dat de analyse van de onderzoeksresultaten niet van slechts één inter-

pretatie afhangt (Baarda & Bakker, 2018).  
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DEEL 3: RESULTATEN 
 

 

1. Beschrijving, beleving en ervaring van de leefsituatie 

Ieder gezin en iedere ouder gaf een eigen invulling aan de leefsituatie waarin ze zich bevinden. Een 

diversiteit aan leefsituaties werd bevraagd aan de respondenten, op vlak van drie verschillende le-

vensdomeinen: woonsituatie en buurtcohesie, dagelijkse activiteiten en feestelijkheden, school en 

opvoeden.  

 

1.1. Woonsituatie en buurtcohesie 

Alle geïnterviewde gezinnen in een precaire leefsituatie kwamen oorspronkelijk uit een ander land 

van herkomst. Dat varieerde van landen uit Afrika (Kameroen, Democratische Republiek Congo, 

Algerije) tot Oost-Europese landen als Roemenië en Bulgarije en uitzonderlijk een gezin uit het Zuid-

Amerikaanse land Ecuador. Ieder van hen migreerde of vluchtte naar een plek in Brussel. De meeste 

gezinnen leefden in armoede, maar Brussel bood volgens hen mogelijkheden voor een beter leven. 

De levensomstandigheden hier waren naar hun mening beter dan in het land van herkomst. 

 

“Daar kan ik nog zeggen dat het nog steeds mijn thuis is. Zoals ze zeggen, is het thuis beter. 

Maar het verschil is dat het in termen van levensstandaard, in termen van de politiek van 

het land, de omstandigheden van het land hier beter is dan daar. Zie je. De toestand van het 

leven daar en hier is nog steeds anders. Zelfs op kinderniveau is het anders. Het is echt 

anders. Dit is mijn land [Congo], ik ben daar geboren, ik vind het leuk, ik ben er het liefst, 

maar de levensomstandigheden zijn anders.” – respondent 6V 

 

Het bleek voor de gezinnen niet gemakkelijk te zijn om een verblijf te vinden op de huizen- of private 

huurmarkt, voor een betaalbare prijs. Enerzijds vonden respondenten dat hun appartement zeer 

duur en tegelijkertijd zeer vochtig en slecht onderhouden is. Anderzijds vonden ze hun huidige ver-

blijf beter dan het verblijf voorheen. Een van de gezinnen verbleef bijvoorbeeld in een sociaal cen-

trum in Brussel met een slaapkamer voor hun alleen, de andere leefruimtes (toiletten, douches en 

keuken) deelden ze met de andere bewoners van het sociaal centrum. Alle andere respondenten 

lichtten toe dat ze samenwoonden met hun kinderen in een appartement met verschillende slaapka-

mers, een keuken, woonkamer en badkamer. Dit met alle leefruimtes voor het gezin apart of met 

bijvoorbeeld de woonkamer of de keuken als gemeenschappelijke ruimte. De gezinnen deelden mee 

dat ze hun huidige woning/appartement op het spoor kwamen dankzij contacten met vrienden of 

een non-profitorganisatie. 

 

“Acht jaar geleden woonde ik in Ukkel. Mijn man werkte in Brussel en een vriendin [van een 

collega] belde me en ze zei: "hier is een appartement, het is oké".” – respondent 10V 

 

“Ik had problemen met de [vorige] buur. Hij vond het niet leuk dat we met een grote familie 

in één kamer leefde. Hij vertelde het door aan de eigenaar en de eigenaar gaf me de 
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mededeling dat ik naar buiten moest omdat hij bang is voor de buren die de politie terug-

brengen of om problemen voor hem te creëren. En toen gingen we er uit. We hebben een 

verzoek ingediend bij de vzw. Ze zagen dat we ons in een dringende zaak bevonden dus 

gaven ze ons een appartement.” – respondent 3V 

 

In tegenstelling tot dit laatste verhaal gaf het merendeel van de respondenten duidelijk aan aange-

naam te wonen en te leven in Brussel. Velen zeiden dat het een rustige buurt is (zowel voor als na 

de genomen COVID-19 maatregelen), de sfeer en het klimaat zijn er gunstig.  

 

Uit de interviews met de respondenten is begrepen dat er weinig tot helemaal geen conflicten waren 

met buren in de Brusselse wijken. Enige redenen hiervan zijn mogelijks de wederzijdse hulp die 

buren bieden, de kinderen die samen kunnen spelen, maar ook de isolatie die sommige gezinnen 

ervaren in hun wijk. Enkele gezinnen in een precaire leefsituatie vinden hun buren aardig maar 

hebben tegelijkertijd niet veel contact met hen. Een mogelijke oorzaak is een taalbarrière die ze 

ervaren. Het gezin in het sociaal centrum ervaart wel grote conflicten en diefstallen, mede veroor-

zaakt door de taalbarrière maar ook de aanwezigheid van verschillende culturen binnen het centrum. 

Een andere gevoel van isolatie is het gevolg van de tijd die ze spenderen aan het (her-)organiseren 

van hun leven.  

 

“Met 4 kinderen heb ik geen tijd. De hele tijd dat ik dat doe (…). Ik ging naar huis, een beetje 

opgeruimd. Ik maak wat eten klaar. Ik kom terug. Ik doe ook iets wassen of zoiets. Nadat ik 

mijn kinderen ben gaan zoeken [op school]. Daarna breng ik ze terug naar de sport. We 

zullen teruggaan, we zullen studeren. Ik heb de tijd niet.” – respondent 3V 

 

De gezinnen vonden het niet evident om zowel hulp te vragen als te bieden aan familieleden. De 

familie woont ook niet in hun buurt maar elders in België of in het land van herkomst. Respondenten 

stelden vast dat contact houden met familieleden hierdoor moeilijk verloopt. Ze hadden vaak de 

middelen om te bellen of zich te verplaatsen niet ter beschikking en hun familieleden in het buitenland 

ervoeren net als de gezinnen ook moeilijkheden in het leven.  

 

“Ten eerste is het sowieso moeilijk, omdat je credits moet hebben. Je hebt internet nodig en 

vaak wil je zelfs bellen op een sociaal netwerk. Dus we hebben die middelen niet, het is 

moeilijk. Het lukt ons niet om altijd met ze in contact te staan, het is moeilijk.” – respondent 

6V 

 

“Maar ze zitten ook in moeilijkheden omdat ze geen papieren hebben en andere moeilijkhe-

den en ik denk niet eens om hem te vragen omdat ik al weet dat ze ook hun eigen problemen 

hebben, en dit is niet evident. Ik weet niet waar ik moet vinden, wie ik moet vragen, ik woon 

alleen.” – respondent 4V 

 

De gezinnen trokken zich op aan het voordeel van de nabijheid van voorzieningen in Brussel. Res-

pondenten gaven aan dat ze vlakbij een winkel en hun informele sociaalwerkpraktijk wonen, bij 

sommigen is dat ook de school van hun kinderen. 
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1.2. Dagelijkse activiteiten en feestelijkheden 

De gezinnen leefden in onzekerheid maar trachtten een dagelijkse routine op te bouwen tijdens de 

weekdagen. Dit gaf hun iets meer zekerheid in het leven. Bij het vertellen over hun dagelijkse routine 

schetsten ze hun dag als volgt: ’s ochtends ontbijten, de kinderen naar school brengen, het huis 

schoonmaken, zorgen dat er eten op tafel staat ’s avonds, naar TV kijken en de kinderen helpen met 

hun huiswerk. Soms moest een gezin ook naar onverwachte afspraken gaan, bijvoorbeeld in het 

gemeente- of ziekenhuis. 

 

“Misschien, behalve als er afspraken zijn in het ziekenhuis, in kantoren misschien voor af-

spraken, in de gemeente ... Dat is het. Als dat niet zo is, blijf ik thuis, dat is alles, dat is 

alles.” – respondent 5V 

 

Het merendeel van de respondenten meldde dat geen van beide partners aan het werk was, met ook 

hier de taalbarrière als een mogelijke oorzaak. Dit maakt dat ze overdag kozen om met vriend(inn)en 

uit te gaan of naar een les of activiteit gingen, gegeven door de informele sociaalwerkpraktijk en/of 

voerden er ter plekke kleine taakjes uit.  

 

“Nee, het is niet mogelijk om een baan te doen omdat je geen opleiding hebt genoten, je 

niet naar school bent gegaan, dus je weet niet hoe je moet werken. Dus ik ga alleen naar 

Voyaach [informele sociaalwerkpraktijk], zoals ik u heb uitgelegd op woensdag en vrijdag. 

Het is een vereniging van vrouwen zonder papieren. Daar proberen we naaien en breien te 

leren. En soms organiseert de dame uitjes: we gaan naar de tuin, soms helpen we ook mee. 

Er is een vzw, ze telen appels en daarom hebben ze mensen nodig om appels te plukken. 

Omdat we niets specifieks te doen hebben, helpen we ze ook. Je kunt er ook de dag door-

brengen om met mensen te kunnen praten. En dat is wat, we plukken appels. En dan gaan 

we 's avonds naar huis. Dus dat is het, een activiteit doen.” – respondent 5V 

 

In het weekend rustten de gezinnen uit of gaan ze op uitstap met de kinderen in een nabijgelegen 

park. De respondenten verklaarden dat ze meestal thuis blijven als er niets te doen is, zowel tijdens 

de week als in het weekend. Verschillende ouders vertelden dat het thuis zitten een hele lastige 

situatie is. Met niemand contact hebben voelt voor hun aan als een verlies. Ouders voelden aan dat 

ze vaak moeilijk in slaap vallen door het piekeren over hun leefsituatie. 

 

“De laatste keer is zojuist. Ik nam mijn kind mee naar het park in 1000 Brussel om de 

kinderen een beetje te zien, plezier te maken en daarna thuis te komen. Dit is wat ik soms 

doe: soms is het hier in Park Molenbeek, soms ga ik ook een stukje wandelen, gewoon om 

te sporten en breng ik hem naar het park in 1000 Brussel. Het is niet ver van huis en het 

stelt me ook in staat om wat calorieën te verbranden, omdat thuis blijven een beetje moeilijk 

is.” – respondent 5V 

 

“Ik hou er ook niet echt van om alleen thuis te zijn. Ik hou er niet van veel na te denken, en 

ik ga ook liever uit, zie ook vrienden, praat een beetje, lach.” – respondent 6V 
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“Vroeger hadden we vrienden. We hadden gezinnen die bij ons komen. Maar nu niet. Nee, 

we zijn helemaal alleen.” – respondent 3V 

 

Omtrent speciale gelegenheden die de gezinnen organiseren of bijwonen, vermeldden ze vaak ver-

jaardagsfeestjes van de kinderen of religieuze feestdagen als het vieren van het einde van de Ra-

madan (ook gekend als het Suikerfeest). Hierbij kunnen buren, familie of vrienden aanwezig zijn. 

 

“Nationale feestdagen of Ramadan. Het is ook speciaal, elk jaar voor jongeren in deze maand. 

Het is dus speciaal voor moslims, dus het is normaal. We hebben eigenlijk drie feesten. Twee 

die heel erg belangrijk zijn, bijvoorbeeld het Offerfeest. En daarna is er Ramadan, wat ook 

voor ons een grote heilige maand is en dat je elke dag kookt, interessante dingen doet, ook 

bidt ... Het is heel erg ontroerend.” – respondent 7V 

 

“Ja, we hebben een verjaardagsfeestje. Een klein feestje. Het is niet zoals feesten dat mensen 

hier papieren hebben en zo. Omdat de mensen die hier papieren hebben aan het einde van 

de ramadan kopen, kopen ze nieuwe kleding voor de kinderen. Maar dat kan ik niet doen. 

Maar ik bak cupcakes voor mijn kinderen.” – respondent 3V 

 

1.3. School en opvoeden 

De leeftijden van de kinderen zijn uiteenlopend. Enkele kinderen zijn nog maar net geboren, anderen 

gaan naar de lagere/secundaire school of zijn hun weg al aan het uitbouwen aan de universiteit. Zo 

waren twee kinderen van een ouder de opleiding Informatica en Economie aan het volgen aan een 

universiteit. Alle ouders vertelden dat hun kinderen erg blij en heel gemotiveerd zijn om naar school 

te kunnen gaan. 

 

“Zo is het. Ze gaan naar school. Ze vertelden me nooit "mam, ik wil niet naar school". Als ze 

slecht zijn, willen ze zelfs naar school. Soms is mijn dochter erg slecht, ik zeg tegen haar: 

"blijf toch thuis, je hoest thuis, blijf thuis." En ze zei tegen mij: “Nee mam, ik ga naar 

school."” – respondent 1V 

 

Ook de ouders zelf waren tijdens de interviews duidelijk tevreden over de school waar zijn/haar kind 

naartoe gaat. De ene ouder gaf te kennen dat ze helemaal geen contact met leerkrachten of andere 

ouders op school heeft, anderen zijn daarentegen vaak aanwezig op oudervergaderingen. Hetgeen 

waar de ouders zich wel zorgen over maakten zijn de schoolrekeningen die aanzienlijk hoog zijn. Een 

respondent vertelde dat ze hiervoor bij de huidige school meer begrip kreeg dan elders. 

 

“Ik leg de school uit dat ik geen inkomen heb en dat is het. Er zijn scholen waar ik het zo 

uitleg, soms begrijpen ze het, maar er zijn er ook die, zelfs als ik het uitleg, facturen blijven 

sturen. Maar ik betaal niet, wat ga ik hiervoor betalen? Ik betaal niet.” – respondent 6V 
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Bij de opvoeding van de kinderen speelde het bij een ouder parten dat haar dochter niet veel speelt 

met andere kinderen en meer op de tablet bezig is. Ze ervaarde een groot verschil met haar periode 

als kind. Hierdoor vond de ouder het noodzakelijk dat er een regel rond schermtijd werd opgelegd. 

Respondent 3V vermeldde ook moeilijkheden te ondervinden in de opvoeding, waardoor ze klachten 

ondervond van fysieke vermoeidheid, depressiviteit en overstuur raakte in de communicatie.  

 

2. Veerkracht en strategieën 

Dit deel gaat over de veerkracht die gezinnen in een precaire leefsituatie ervoeren. Ieder gezin en 

ouder schetste een eigen manier in het omgaan met hun precaire situatie. Een antwoord hierop volgt 

in dit deel. 

 

2.1. Individuele veerkracht 

De ouders stelden individuele doelen op die ze later willen bereiken. Zo had ieder van hun een doel 

als: de Nederlandse, Franse of Engelse taal leren kennen, de officiële papieren in orde krijgen om 

aan de slag te kunnen gaan, werk zoeken (bijvoorbeeld in een kinderdagverblijf) of op zoek gaan 

naar een ander verblijf. Voor de zoektocht naar een goedkoper en beter verblijf schreef een ouder 

haar zelfstandig in bij het woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Autonomie was een 

doel op zich dat verschillende respondenten opstelden, om alles alleen te kunnen doen zonder af-

hankelijk te zijn van een gezinslid, vriend of buur. Typische voorbeelden hiervan waren ook de taal 

willen beheersen of een rijbewijs en auto in bezit hebben. 

 

“(...) Oh ja, ook autonoom zijn ... Dat is de prioriteit. Om alles in mijn eentje te kunnen doen, 

te weten hoe ik moet praten, om ... (...) Ja, autonoom, ik wil autonoom zijn ... Omdat ik niet 

weet hoe ik moet praten, moet ik altijd wachten op mijn zus, of zij of iemand anders nu 

vertalingen maakt, maar ik wil het alleen doen. Te voelen dat ik nuttig ben in mijn leven, in 

de samenleving ...” – respondent 7V 

 

De ouders ervoeren grote dankbaarheid voor de samenleving en de vrijwilligers van de informele 

sociaalwerkpraktijken die hen helpen. Het gezegde ‘wanneer je ontvangt, moet je ook geven’ staat 

bij velen van hen hoog in het vaandel. Ook zij gaven aan hulp te willen bieden als ze er de mogelijk-

heid toe hebben of de kans krijgen. 

 

“Om te zeggen, als ik de kans heb om te helpen, ik weet niet waarom, ik ben echt bereid 

alles te geven. Omdat dat ook leven is. Het leven draait om het helpen van anderen zonder 

iets terug te verwachten.” – respondent 5V 

 

Volgens de respondenten bouwden de kinderen ook een netwerk op, maar dan met vrienden uit de 

school en de nabije omgeving. Ze spelen met elkaar, doen allerlei activiteiten of gaan uit. Zo be-

schreef een ouder dat haar kinderen minder snel willen terugkeren en hun leven in België verder 

opbouwen, mede door beelden op sociale media gezien te hebben. Ook de ouders zelf hadden de 

toekomst van hun kinderen op deze manier voor ogen. Net omwille van erbarmelijke, ingewikkelde 

omstandigheden in het land van herkomst besloten gezinnen naar België te migreren. 
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“Ik dacht aan mijn kinderen die opgroeien, of ze gezond zijn, een goede baan hebben, of ze 

getrouwd zijn en kinderen hebben. (…) Ik wil geen problemen voor mijn kinderen. Ik wil dat 

ze hun gezondheid hebben. Ik wil niet dat mijn kinderen iets ergs overkomen.” – respondent 

1V 

 

2.2. Familieveerkracht 

De gezinnen trachtten op een positieve manier om te gaan met hun precaire leefsituatie. Een ouder 

bracht dit op de volgende manier in woorden: 

 

“Ja, ik kan zeggen dat het verschil enorm is. Nu we volwassen zijn, proberen we te zien wat 

er eerder is gebeurd. Het stelde ons ook in staat om veel lessen te krijgen en in bepaalde 

situaties een beetje volwassen te zijn, om ook te weten hoe we met situaties in het leven 

moeten omgaan. Op de een of andere manier hielp het, het is waar dat het een belemmering 

is in de opvoeding van het kind, maar je moet niet altijd de negatieve kant van de dingen 

zien. Op de een of andere manier maakte het mogelijk om te begrijpen dat we in het leven 

niet altijd hebben wat we willen en met wat we hebben, proberen we ermee te doen. Dat is 

het. Elk kind zou graag leven als een prins of een prinses. Als de kans of de kans zich niet 

voordoet, moet je doen wat je bij de hand hebt.” – respondent 5V 

 

Steeds brachten de ouders onder woorden dat ze op zoek zijn naar een plek waar het beter kan, met 

voorrang voor de kinderen. Gebleken uit de interviews is hun toekomst voor de ouders van groot 

belang. Omdat de kinderen voor de ouders ook een bron van trots zijn, concentreren ze zich eerst 

op hun eigen kleine familie. Het gezin dat verblijft in het sociaal centrum bijvoorbeeld, zei om deze 

reden hun kinderen tegen conflicten en buitenstaanders te willen beschermen.  

 

“Ik ben echt een moederkip, laten we zeggen, ik pas echt op, ik geef om mijn drie kleine 

dochters zodat ze geen conflicten buiten zouden zien, met andere kinderen of dat allemaal. 

Omdat op dit moment is de situatie meer stressvol, het is voor iedereen. Iedereen is gestrest. 

En ik probeer ze dicht bij me te houden zodat ik geen conflicten met anderen heb.” – res-

pondent 4V 

 

“Dus ik ben heel erg, ik voel me heel, heel, heel gelukkig, ik ben erg trots op mijn kinderen. 

Dus ik zeg dat ik moet vechten met het leven voor mijn kinderen. Omdat ze hier goed zijn, 

ze studeren goed.” – respondent 8V 

 

Ook een vader was bij het minste zeer bezorgd om zijn zoon door bijvoorbeeld te blijven zoeken naar 

een school waar zijn zoon zich thuis kan voelen (respondent 2M) en een moeder vertelde steeds 

contact op te nemen met de school vanaf ze het gevoel heeft dat er iets mis is (respondent 6V).  

 

Hiernaast trok het merendeel van de gezinnen zich ook op aan de hoop voor papieren/geldige docu-

menten voor zichzelf en hun kinderen, om in België wettig te kunnen verblijven.  

 



30 
  

3. Impact informele sociaalwerkpraktijken 

Informele sociaalwerkpraktijken hebben volgens de literatuur impact op gezinnen in een precaire 

leefsituatie. Een voordeel dat vaak werd gegeven is de nabijheid van deze organisaties. De voor- en 

nadelen, de impact en de ondersteuning die de geïnterviewde gezinnen ervoeren staan beschreven 

onder dit deel. 

 

3.1. Soorten ondersteuning aan gezinnen in een precaire leefsituatie 

De ouders zeiden gemiddeld twee tot drie keer per week naar de informele sociaalwerkpraktijk te 

gaan. Het hing voor hun af van het aanbod van de organisatie en de tijd die de ouders eraan kunnen 

besteden. De respondenten rapporteerden dat ze er bijvoorbeeld terecht kunnen voor (praktische) 

informatie (bijvoorbeeld over het gemeenschapsleven of het verstrekken van juridische informatie), 

taal- en informaticalessen en/of activiteiten binnen- en buitenshuis (naaien, breien, tekenen, schil-

deren, uitstappen, yogalessen, tuinieren, activiteiten voor de kinderen, …). Uit de interviews is ge-

bleken dat verschillende informele sociaalwerkpraktijken naast basisinformatie en sociaal-culturele 

activiteiten ook basisdiensten aanbieden. Zo zijn er, namens de respondenten, organisaties die bij 

het begin van ieder schooljaar schoolspullen uitdelen, voor huisvesting zorgen of voedselpakketten 

uitdelen.  

 

Gezinnen wijzen aan dat de informele sociaalwerkpraktijken hun netwerken trachten te vergroten, 

door middel van al deze activiteiten. Ook zagen ouders bij zichzelf een verandering van gemoeds-

toestand door in contact komen met heterogene groepen mensen via bijvoorbeeld praatgroepen. Zo 

goed als alle respondenten zagen zichzelf helemaal open bloeien dankzij hun contacten bij de infor-

mele sociaalwerkpraktijk.  

 

“Voorheen hebben we hier reünies van gezinnen zonder papieren. Soms als we komen, dis-

cussiëren we en zo zijn we een beetje opgelucht. (…) Ja, ik voel me er goed door. (…) Omdat 

we praten over onze kinderen, onze problemen, de vermoeidheid van de dag. We praten over 

alles.” – respondent 3V 

 

“Nu is het een gezin, we vinden het leuk, we praten, we proberen erover te praten, veel 

dingen gedurende de dag. Ja, het contact is echt goed. Op dit niveau valt er niets te klagen.” 

– respondent 5V 

 

Maar toen ik hier naar [ADIP] kwam, vond ik veel dingen. Ik heb veel geleerd. Dus, zoals ik 

al zei, mijn ogen gingen echt open voor veel, veel dingen voor mij. (…) Mijn brein begint te 

werken. (…) Ik heb meer vertrouwen.” – respondent 8V 

 

3.2. Netwerken van ouders en (in)formele sociaalwerkpraktijken 

Netwerken ontstaan heel spontaan. Respondenten merkten op dat er vaak gesproken wordt over de 

werking en activiteiten van de informele sociaalwerkpraktijken via mond-op-mondreclame. Zo is een 

respondent per toeval in gesprek geraakt met een dame in de metro. 
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“In de metro ontmoette ik een dame, een vrouw, en ik stel de vraag: "Pardon mevrouw, kan 

ik een school vinden waar ik kan gaan studeren?". En ze zei: "Ja, ik weet het. Als je wilt, geef 

ik je het telefoonnummer.” – respondent 2M 

 

Ouders en vrijwilligers kwamen vooral in contact met elkaar via familie of vrienden. Respondent 7V 

vertelde dat haar zus er reeds kwam en er heel wat voordelen uit haalde. Een andere ouder was van 

dezelfde mening maar vond dat deze voordelen ook wederzijds moeten zijn. Onderlinge solidariteit 

was van groot belang voor deze respondent.  

 

“Nou, ik geloof hetzelfde als een Belg naar Ecuador gaat, ik vind Belgische mensen die ik kan 

helpen: “kom op ik weet het. Hier is het feest, daar is het de zee ". Zoiets. (…) Ik zou hier 

niet naar Brussel willen komen en zeggen: 'Ik ben ziek. Breng het "eten" [voedsel]. Neen. Ik 

zou graag werken. Dat heb ik liever. Om te werken, om een vereniging te vormen en om het 

werk aan andere mensen te geven (…). Beter. Elke keer beter voor de mensen die hier ko-

men. Ik zou één ding willen zeggen. Alle mensen die naar Brussel komen, die komen werken 

om iets te doen om te werken, om bij te dragen. Ze komen hier niet om gewoon weg te gaan 

en zeggen dan: "Geef me het geld omdat ik nodig ben." Neen. Ze komen om te produceren, 

om te werken.” – respondent 2M 

 

Een respondent zei dat het contact met vrijwilligers van informele sociaalwerkpraktijken niet alleen 

belangrijk is voor de hulp die ze er krijgen. Voor de gezinnen waren ze vooral van grote waarde 

omdat ze betekenis gaven aan hun leven. 

 

“Als hij er niet was geweest, zou ik echt niet zijn wat ik moest doen. Ja, het was echt logisch. 

Hij was een pion, of een stuk dat echt nodig was voor mijn leven in België.” – respondent 5V 

 

Heel uitzonderlijk kon een gezin ook wantrouwig zijn tegenover hun informele netwerk en liever de 

hulp van autoriteiten, van formele organisaties verkiezen. Zo gaf respondent 4V het volgende aan 

als voorbeeld bij het thema ‘woonsituatie en buurtcohesie’, via welk netwerk ze verkiest onderdak te 

vinden: 

 

“Ik ben in ieder geval meer voor het formele deel. Het zijn eerder de autoriteiten van de 

staat die ik verkies, omdat ze betrouwbaarder is, of ‘veiliger’ om iets voor me te vinden.” – 

respondent 4V 

 

Aan iedere ouder werd er bij elk thema ook gevraagd naar andere organisaties die hem/haar zouden 

kunnen helpen. De respondenten hadden in het algemeen zeer weinig tot helemaal geen kennis van 

andere informele of formele organisaties. Vaak werd enkel het OCMW en hun eigen informele soci-

aalwerkpraktijk benoemd. Volgens hun hebben heel wat informele sociaalwerkpraktijken dus vooral 

een band met de gemeentelijke OCMW-dienst. Zo was er een respondent die in de organisatie kon 

werken als artikel 60, waarbij het OCMW de werkgever is.  
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“Daarna kwam ik hier, naar Brussel. Ik ging hier om Frans te leren. Daarna heb ik het OCMW 

aangevraagd omdat ik wilde werken. Omdat het bij het OCMW met kinderen moeilijk is. Het 

OCMW gaf me een baan, artikel 60. De directeur vroeg me of ik hier wilde werken. Dus ik 

vroeg het OCMW die me ja zei. Ik ben gelukkig.” – respondent 1V 

 

De meeste respondenten waren enkel aangesloten bij het OCMW voor een medische kaart (dringende 

medische hulp). Hiernaast erkende een ouder de afwezige hulp van de overheden.  De grootste zorg 

ging naar het verkrijgen van geldige papieren/verblijfsdocumenten. Net datgene dat enkel de over-

heid (de Dienst Vreemdelingenzaken) kan bezorgen en de informele sociaalwerkpraktijken niet. Een 

respondent hoopte dat deze resultaten tot bij de autoriteiten geraken, om aan te tonen hoe gezinnen 

in een precaire leefsituatie leven en verlangen naar geldige verblijfsdocumenten om vervolgens toe-

gang tot werk en dergelijke te krijgen. 

 

“Ze moeten al deze problemen horen, ze moeten zich ervan bewust zijn. Soms doen ze alsof, 

ze doen alsof ze het niet weten. Maar als je dat soort interviews afneemt, neem je recht-

streeks contact op met de mensen die de situatie doormaken. Dit is wat beter is. Ze moeten 

zich hiervan dus bewust zijn.” – respondent 6V 
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DEEL 4: DISCUSSIE EN CONCLUSIE 
 

1. Bespreking 

Deze thesis onderzocht de beschrijving, beleving en ervaring van de leefsituatie van gezinnen in een 

precaire leefsituatie in Brussel, alsook welke veerkracht deze gezinnen vertonen en de impact die 

informele sociaalwerkpraktijken op hun hebben. De ervaringen van de gezinnen in een precaire leef-

situatie kwamen op enkele gebieden heel goed overeen. Zo migreerde of vluchtte ieder van hen naar 

een plek in Brussel, op zoek naar mogelijkheden voor een beter leven. Deze onstabiele situatie is in 

de literatuur gekend als een precaire leefsituatie, waarbij “een gezin hun situatie onstabiel en het 

netwerk beschadigd is” (Barbier, geciteerd in Clement et al., z.d., p. 2). Het onderzoek van Pitrou 

(in Barbier, 2002, pp. 6–7) bevestigt de dimensies die leiden tot precariteit, die ook voortkomen uit 

de interviews met gezinnen in een precaire leefsituatie: “onzekere of ontbrekende vaardigheden op 

de arbeidsmarkt (wat moeilijke werkomstandigheden en lage lonen met zich meebrengt, evenals het 

ontbreken van loopbaanvooruitzichten), schaarse en onregelmatige financiële middelen, instabiele 

of onbevredigende huisvestingsomstandigheden, gezondheidsproblemen, onzekerheid over het toe-

komstige aantal kinderen, relatief gebrek aan sociale banden, en een tamelijk onzeker evenwicht in 

termen van het leven van het paar” (Pitrou, geciteerd in Barbier, 2002, pp. 6-7). Hiernaast zijn twee 

andere dimensies naar boven gekomen tijdens de interviews: de taalbarrière en moeilijkheden die 

gezinnen ondervinden bij de opvoeding van de kinderen.  

 

In tegenstelling tot de dimensies die leiden tot precariteit geven de gezinnen wel aan aangenaam te 

wonen en te leven in Brussel en het voordeel dat er relatief veel voorzieningen in de buurt aanwezig 

zijn. Zo kan veerkracht naast maar ook doorheen kwetsbaarheid bestaan (Groeninck et al., 2019). 

Dit is te zien aan het voorbeeld dat de gezinnen een routine proberen op te bouwen in het dagelijks 

leven door bijvoorbeeld naar hun informele sociaalwerkpraktijk te gaan, uitstappen te plannen of het 

huishouden te doen. Hierbij wordt bevestigd dat veerkracht samenhangt met de volgende aspecten: 

“sociale netwerken, je eigen leven zin kunnen geven, sociale vaardigheden, eigenwaarde en humor” 

(Bombaerts, 2013, p. 97). De gezinnen hechten bijvoorbeeld veel waarde aan de doelen die ze zich-

zelf opstellen, de contacten die men heeft opgebouwd of aan het opbouwen is en de toekomst van 

hun kinderen. De gezinnen trachten dus op een positieve manier om te gaan met hun precaire leef-

situatie. Zo zijn ze de mensen heel erg dankbaar voor de hulp die ze krijgen en hopen ze later zelf 

hulp te kunnen bieden aan anderen. De ouders kunnen op dit moment enkel hulp en bescherming 

bieden aan hun kinderen, wat maakt dat hun kinderen een bron van trots zijn.  

Al deze voorbeelden staven de theorie van Merry et al. (2017). Deze onderzoeker gaf aan dat gezin-

nen in precaire leefsituatie ook veerkracht kunnen vertonen. De gezinnen in deze thesis bouwen ook 

hun krachten op door de focus op het positieve te leggen of zijn dankbaar dat ze op een veilige plek 

kunnen leven. Eveneens beschrijven de gezinnen de volgende bronnen van veerkracht: hoop op een 

beter leven, de toekomst, de vastberadenheid om hun leven weer op te bouwen en te slagen in een 

nieuw land (Merry et al., 2017). 
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Hun veerkracht is ook onlosmakelijk verbonden met de impact die informele sociaalwerkpraktijken 

hebben op de gezinnen in een precaire leefsituatie. Net als in de literatuur komt in de interviews naar 

voor dat het in contact komen met zinvolle en aanhankelijke mensen een van de meest essentiële 

elementen is voor de ontwikkeling van veerkrachtprocessen (Congrès mondial sur la résilience et al., 

2014). De reden dat gezinnen veel belang hechten aan het contact met vrijwilligers, is omdat deze 

mensen betekenis geven in hun leven. Deze bevindingen komen sterk overeen met de theorie van 

Bombaerts (2013) die aangeeft dat mensen hun gevoel van greep te hebben op het leven verliezen,  

als men niet de mogelijkheid heeft om beroep te doen op informele netwerken (Bombaerts, 2013). 

De informele sociaalwerkpraktijken bieden dan ook een divers aanbod van hulp. Dit gaat van basis-

diensten en het geven van (praktische) informatie, tot lessen/cursussen en activiteiten binnen- en 

buitenshuis. Het overkoepelende doel van deze organisaties is volgens de gezinnen hun netwerk 

vergroten en zich op hun gemak laten voelen (een veilige thuishaven bieden).  

 

Netwerken tussen ouders en hun informele sociaalwerkpraktijk ontstaan heel spontaan en via mond-

op-mondreclame. Deze netwerken kunnen heel wat voordelen bieden, maar volgens een respondent 

uitzonderlijk ook wantrouwen opbouwen omdat ze niet de hulp kunnen bieden dat de overheden wel 

kunnen. Een voorbeeld hiervan was het verkrijgen van geldige verblijfsdocumenten. Verder erkennen 

de gezinnen weinig tot geen kennis te hebben van andere (in)formele sociaalwerkorganisaties naast 

het OCMW. 

 

2. Praktische en beleidsaanbevelingen 

De vraag naar structurele oplossingen is er. Het beleid moet durven de precaire leefsituatie(s) te 

erkennen en te benoemen, waarin gezinnen zich bevinden. Zo tonen de overheden dat ze begaan 

zijn met deze gezinnen, dat zij hun een stem willen geven. De volgende stap is hiermee aan de slag 

gaan, bijvoorbeeld door de verschillende dimensies van precariteit prioritair aan te pakken.  

 

Het beleid kan er ook voor zorgen dat er meer en betere samenwerkingen zijn tussen informele en 

formele sociaalwerkpraktijken. Beide actoren bezitten heel veel kennis van zaken. Een betere sa-

menwerking kan ervoor zorgen dat beide actoren op de hoogte zijn van de methodieken en activi-

teiten die men toepast en welke het best fungeren om de situatie van de ouders en de kinderen die 

in zeer precaire leefomstandighedenleven te verbeteren. De methodieken van informele sociaalprak-

tijken blijken dan ook nodig. Ieder gezin toonde aan dat aanhankelijke mensen (waaronder de vrij-

willigers) een essentieel element zijn in de ontwikkeling van hun veerkracht. Zeer betrokken mensen 

geven veel betekenis aan hun leven. Hun werk mag niet onderbelicht blijven. 

 

3. Beperkingen eigen onderzoek 

Aangezien het in dit onderzoek gaat om kwalitatieve dataverzameling is er als gevolg geen veralge-

mening mogelijk. Het is niet generaliseerbaar naar de gehele populatie van gezinnen in een precaire 

leefsituatie uit heel Brussel. Daarnaast werd de keuze gemaakt om de focus te leggen op informele 

sociaalwerkpraktijken, waardoor de impact van formele sociaalwerkpraktijken in deze thesis niet 

grondig werden behandeld. Ook de typologie van gezinnen in een precaire leefsituatie was streng 

afgebakend. 
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Een andere beperking is dat de gezinnen nooit hun volledige verhaal konden vertellen gedurende het 

interview. Soms kan het zijn dat respondenten belevingen of ervaringen niet aanhalen, die voor het 

onderzoek misschien wel interessant kunnen zijn. Ook sociale wenselijkheid kan in dit onderzoek van 

toepassing zijn.  

 

Er werden slechts tien gezinnen in een precaire leefsituatie bevraagd (naar aanleiding van COVID-

19). Indien dit aantal hoger was geweest, kon er meer informatie voor het onderzoek vergaard 

worden en eventueel betere resultaten verkregen worden. Bij het overkoepelende project werden 

bijvoorbeeld ook vrijwilligers van informele sociaalwerkpraktijken bevraagd naar de leefsituatie van 

gezinnen in een precaire leefsituatie en de impact die zij hebben op de gezinnen. Aangezien de focus 

ligt op de ervaringen van de gezinnen in een precaire leefsituatie, kon deze informatie niet worden 

geïncludeerd in de thesis, wat maakt dat ook hierdoor relevante informatie kan ontbreken. 

 

Ook is het belangrijk om aan te geven dat de maatregelen tegen COVID-19 beperkingen legde op 

het onderzoek. Zo konden meerdere interviews enkel via telefoon of internetvideo doorgaan en was 

de doelgroep moeilijker bereikbaar. 

 

4. Aanbevelingen verder onderzoek 

Onderzoek leidt tot nieuwe inzichten, maar ook tot nieuwe en prangende vragen. Er zijn nog enorm 

veel mogelijkheden om uitgebreider onderzoek te doen naar gezinnen in een precaire leefsituatie. 

Zo bestaat er reeds literatuur over gezinnen in een precaire leefsituatie enerzijds en informele soci-

aalwerkpraktijken anderzijds, maar de combinatie van beide thema’s – de impact van informele 

sociaalwerkpraktijken op gezinnen in een precaire leefsituatie – komt veel minder voor. 

 

Een verdieping in het kwalitatieve onderzoek kan dus interessant zijn. Het is bijvoorbeeld ook mo-

gelijk met longitudinaal onderzoek een diepgaandere inkijk te krijgen in het thema, door herhaalde-

lijke bevragingen te organiseren bij dezelfde populatie (Baarda & Bakker, 2018). Zo kunnen eventu-

ele veranderingen en ontwikkelingen door de jaren heen ontdekt worden. Ook een ondervraging bij 

gezinnen in een precaire leefsituatie en informele sociaalwerkpraktijken in de andere gewesten kan 

mogelijks waardevolle onderzoeksresultaten naar boven brengen. 

 

Onderzoek naar samenwerkingen tussen informele en formele sociaalwerkpraktijken kan het beleid 

ondersteunen in de keuze die ze maken, bijvoorbeeld op organisatorisch of financieel vlak. Zo kan 

verder onderzoek (eventueel kwantitatief onderzoek) een antwoord bieden op welke activiteiten en 

methodieken van (in)formele sociaalwerkpraktijken (bijvoorbeeld methodieken rond veerkracht) het 

meest renderen voor de gezinnen in een precaire leefsituatie en waarvoor overheidsgeld het best 

ingezet kan worden.  
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5. Conclusie 

Het doel van dit thesisonderzoek was inzicht krijgen in de precaire leefsituatie, de veerkracht en de 

impact die informele sociaalwerkpraktijken op gezinnen in een precaire leefsituatie hebben. Uit de 

resultaten blijkt dat de gezinnen diverse precaire leefomstandigheden beschrijven waarin ze zich 

bevinden. Tegelijkertijd zijn er bij de gezinnen ook heel wat overeenkomsten, ook op vlak van veer-

kracht en de impact van informele sociaalwerkpraktijken. 

 

De literatuur gaf hetzelfde beeld van een precaire leefsituatie als in dit onderzoek. Een complex 

aantal levensomstandigheden leiden tot precariteit bij de gezinnen. Hierbij kwamen twee nieuwe 

dimensies, moeilijkheden in het spreken van de (Belgische) talen en de opvoeding van de kinderen, 

naar boven doorheen het onderzoek. 

 

Een ander thema dat zowel in de literatuur als in dit onderzoek werd bevestigd, is het belang van 

informele contacten om hulp te kunnen bieden en krijgen. Buren, vrienden, familie en vrijwilligers 

van informele sociaalwerkpraktijken maken het precaire leven van de gezinnen draaglijker. De ge-

zinnen erkenden hierbij de precaire omstandigheden waarin ze leven, maar vertoonden tegelijkertijd 

aanzienlijk veel veerkracht: ze bouwen hun leven op met een doel, ervaren veel dankbaarheid voor 

de mensen die hun hierbij helpen en blijven hopen voor een goede toekomst, zowel voor zichzelf (de 

ouders) als voor hun kinderen. De informele sociaalwerkpraktijken zijn voor de gezinnen dus een 

belangrijke stap richting hun opgestelde doelen. Het aanbod die ze er krijgen doet hun terug greep 

krijgen op hun leven en verruimt meteen ook hun netwerk. Zo zagen ouders een (positieve) veran-

dering van gemoedstoestand bij zichzelf en bloeiden ze helemaal open dankzij hun contacten bij de 

informele sociaalwerkpraktijk. Het is met andere woorden van uiterste belang om dit aanbod en de 

daarbij horende kennis te behouden en te delen met andere (in)formele sociaalwerkpraktijken. Om 

een diepgaander antwoord te bieden op de specifieke impact en werking van de diverse methodieken 

in de praktijk, is verder kwalitatief onderzoek met gezinnen in een precaire leefsituatie en/of (in)for-

mele sociaalwerkpraktijken essentieel. 
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BIJLAGEN 
 

Bijlage 1: Verloop van interview  

Interviewschema 
 

Gezinnen in een precaire leefsituatie 
Onderzoek naar de betekenisgeving, strategieën en veerkracht van gezinnen in een precaire leef-

situatie die deelnemen aan activiteiten van informele sociaal-werkpraktijken 

 
 

Algemene gegevens 

 

Plaats:   ………………………………………………… 

Datum:   ………………………………………………… 

Interviewer:  ………………………………………………… 

Doelgroep:  Gebruikers van informele sociaalwerkpraktijken 

 

Achtergrondinformatie  

Dit kwalitatief onderzoek wil achterhalen welke diverse leefsituaties, ervaringen, noden en strate-

gieën er leven bij gebruikers (ouders in een precaire leefsituatie) van informele sociaalwerkpraktijken 

en de rol die informele sociaalwerkpraktijken hierbij innemen. Hiervoor worden gebruikers bevraagd 

in semigestructureerde interviews.  

 

Introductie 

Beste … 

Bedankt om te willen deelnemen aan dit interview. Ik ben Ken Dethier, student aan de Vrije Univer-

siteit Brussel, opleiding sociale agogiek. Met dit gesprek wil ik meer te weten komen over jouw 

ervaringen op verschillende levensdomeinen. Ik wil bijvoorbeeld meer te weten komen over jouw 

ervaringen met wonen, met de opvoeding van je kinderen, met de sociale dienstverlening en ook 

met de organisatie (voorbeeld noemen/waar we ons nu bevinden). Ik ben dus op zoek naar je eigen, 

persoonlijke ideeën, ervaringen en voorbeelden. 

Als student doe ik dit interview in opdracht van het Kenniscentrum Welzijn, Wonen en Zorg. Het is 

niet zomaar een taak voor school, de vraag kwam van verschillende sociaalwerkorganisaties. Zij 

willen meer te weten komen over de ondersteuning die organisaties zoals (voorbeeld noemen/de 

organisatie waarlangs je respondent contacteren) bieden en leren uit jouw specifieke ervaringen. 

Ik geef u een informed consent, dit is een document waarop u akkoord kan gaan om deel te nemen 

aan dit onderzoek en dat het gesprek opgenomen wordt. Heeft u hierbij nog vragen?  
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Het interview zal maximaal één uur duren en achteraf anoniem verwerkt worden. Ik ga uw naam 

niet vermelden in het rapport. Tijdens het interview zal ik af en toe notities nemen om voor mezelf 

de lijn van het gesprek vast te houden. 

Alvast bedankt voor jouw medewerking.  

Persoonlijke informatie 

• Wat is je leeftijd?  

• Wat is je nationaliteit?  

• Wat is je land van herkomst?  

• Wat is je burgerlijke staat?  

• Geslacht (kan je zelf invullen, hoef je niet te vragen):  

• Wat deed je (als beroep) in thuisland?  

 

Beginvraag 

Kun je wat vertellen over de tijd dat je voor het eerst in aanraking kwam met deze (formele of in-

formele) sociaalwerkpraktijk? 

 

Huisvesting en buurtcohesie 

1. Feitelijke situatie 

o Waar verblijf je? 

o In welke buurt is dit? 

o Wie woont er allemaal? 

o Kan je je verblijfplaats beschrijven? 

2. Betekenisgeving, waarden en normen, toekomst 

o Woon je graag in jouw buurt? Waarom wel? Waarom niet? 

o Wat is jouw ideaalbeeld van wonen met je gezin? 

o Waar zou je liever wonen? Waarom? 

3. Perspectief van de partner 

o Woont je partner graag in je verblijfplaats/in de buurt? Waarom wel? Waarom niet? 

o Waar zou hij/zij liever wonen? Waarom? 

4. Perspectief van de kinderen 

o Wonen je kinderen graag in je verblijfplaats/in de buurt? Waarom wel? Waarom niet? 

o Waar zouden zij liever wonen? Waarom? 

o Maak je je soms ongerust over je kinderen ivm woning of buurt waar ze opgroeien? 

5. Onderlinge solidariteit, netwerken & ondersteuning 

o Ken je je buren? 

o Gebeurt het soms dat je buren een handje helpt? Op welke manier? 

o Geef eens een concreet voorbeeld. 

o Gebeurt het soms dat je hulp of ondersteuning vraagt aan je buren? Waarom of  waarom 

niet? 

o Geef eens een concreet voorbeeld.  

o Woont er familie in de buurt?  

o Zo ja, is dat belangrijk voor jou? Waarom?  

o Zo nee, is dat een gemis? Waarom?  

6. Communicatie en conflicten 

o Heeft zich al eens een conflict voorgedaan in de buurt? Kan je daar iets over vertellen?  

o Is dit conflict opgelost geraakt? Wat was daar voor nodig?  

o Geeft de buurt soms aanleiding tot conflicten in het gezin? Kan je daar iets over vertellen?  
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o Geeft de woning soms aanleiding tot conflicten in het gezin? Kan je daar iets over 

vertellen?  

7. Toekomstrategieën 

o Hoe heb je deze verblijfplaats gevonden? 

o Wie of wat kan je helpen bij vinden van ideale verblijfplek? (Familie, vrienden, buren, 

kennissen, (in)formele sociaalwerkpraktijken?) 

8. Verleden? Breukmomenten?  

o Waar woonden jullie voordien? Kan je daar iets over vertellen?  

o Waar woonde je als kind?  

o Hoe ervaar je het verschil met nu? Vooruitgang? Achteruitgang?  

 

Dagelijkse activiteiten en feestelijkheden 

1. Feitelijke situatie 
o Wat doe je zo allemaal op een doordeweekse dag?  

o ’s Morgens, ’s middags, ’s avonds?  

(Hier goed luisteren welke thema’s aan bod komen en doorvragen.)  

o Hoe verloopt het bij jullie in het gezin tussen 5 u. ’s avonds (na school) en bedtijd? 

Kan je dat eens beschrijven?  

o Wat doe je tijdens een doorsnee weekend?  

o Welke momenten tijdens de week, de maand of het jaar zijn voor jou en je gezin 

speciaal?  

o Welke gebeurtenissen en/of evenementen vieren jullie als gezin? Hoe vieren jullie 

dit? 

2. Betekenisgeving, waarden en normen  

o Hoe ervaar je een doordeweekse dag? Wat doe je graag? Wat doe je minder graag?  

o Hoe ervaar je de avond met je kinderen? Wat vind je moeilijk? 

o Welke zijn jouw prioriteiten in het dagelijkse leven?  

3. Perspectief van de partner  
o Wat doet je partner op een doordeweekse dag?  

o Wat doet hij/zij tijdens weekend?  

o Hoe verloopt het voor je partner tussen 5u. ’s avonds en bedtijd?  

o Hoe ervaart hij/zij dit moment in het gezin?  

4. Perspectief van de kinderen 

o Wat doen je kinderen op een doordeweekse dag?  

o Wat doen zijn tijdens weekend?  

o Hoe verloopt het voor je kinderen tussen 5u. ’s avonds en bedtijd?  

o Hoe ervaren zij dit moment in het gezin?  

o Maak je je soms zorgen over de ontwikkeling van je kinderen?  

5. Onderlinge solidariteit, netwerken & ondersteuning 

o Kan je iets vertellen over de laatste keer dat je partner of je kinderen jou hebben 

geholpen?  

o Kan je iets vertellen over de laatste keer dat jij je partner of kinderen hebt geholpen?  

o Vind je het moeilijk om hulp te vragen?  

o Kan je rekenen op ondersteuning van familieleden (ouders, ooms, tantes, broers, 

zussen)?  

o Hoe ervaar je dit? Teveel? Te weinig?  

6. Communicatie en conflicten 

o Kan je iets vertellen over het laatste conflict in jullie gezin? 

o Hoe hebben jullie dit opgelost?  

o Praten jullie gemakkelijk over positieve en/of negatieve gebeurtenissen, gevoelens 

en ervaringen?  

o Zijn er vaak conflicten in jullie gezin of is dit eerder de uitzondering?  

7. Toekomstrategieën 
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o Wat zou je liever doen tijdens een doordeweekse dag?  

o Hoe zou een ideale avond met je kinderen er kunnen uitzien?  

o Tijdens het weekend?  

o Hoe kan je dit bereiken?  

o Wie of wat kan je hierbij helpen? (Familie, vrienden, buren, kennissen, (in)formele 

sociaalwerkpraktijken?) 

8. Verleden? Breukmomenten?  

o Hoe zou je het gezin waarin je bent opgegroeid beschrijven?  

o Hoe verliep een doordeweekse dag toen je zelf klein was? 

o Hoe ervaar je het verschil met nu?  

 

School en opvoeden 

1. Feitelijke situatie 

o Gaan je kinderen naar een school of kinderdagverblijf? 

o Zo ja, waar gaan je kinderen naar school/kinderdagverblijf?  

o Is dit dichtbij je verblijfplaats? 

o In welke klas zitten ze?  

o Vind je schoolfactuur hoog? Heb je soms moeite deze te betalen?  

2. Betekenisgeving, waarden en normen  

o Ben je tevreden over de school van je kinderen? Waarom wel? Waarom niet?   

o Draagt de school volgens jou in belangrijke mate bij aan de toekomst van je 

kinderen? 

o Wat vind je belangrijk om door te geven aan je kinderen? Welke waarden staan 

centraal? Welke prioriteiten? 

o Wat vind je moeilijk in de opvoeding van de kinderen?  

3. Perspectief van de partner  

o Deel je een opvoedingsproject met je partner?  

o Welke waarden vind hij/zij belangrijk om door te geven?  

o Wat vind hij/zij moeilijk in de opvoeding van de kinderen? 

4. Perspectief van de kinderen 

o Ervaren je kinderen moeilijkheden op school? Kan je daar iets over vertellen?  

o Gaan je kinderen graag naar school? Waarom wel/niet? 

o Maak je je soms zorgen over de schoolloopbaan van je kinderen?  

5. Onderlinge solidariteit, netwerken & ondersteuning 

o Hoe ervaar je de contacten op school? Met de andere ouders? Met de 

juffen/meesters/directie?  

o Hebben je kinderen vriendjes op school?  

o Help je je kinderen bij hun huiswerk? Doet je partner dit?  

o Zijn er andere mensen die je kinderen ondersteunen in hun schoolcarrière? 

6. Communicatie en conflicten 

o Zijn er soms conflicten ivm school van kinderen? Met partner? Met kinderen? Op 

school?  

o Hoe lossen jullie conflicten hierover op?  

7. Toekomstrategieën 

o Wat zou  beter kunnen gaan voor je kinderen op school? 

o Hoe zou je dit kunnen bereiken? 

o Wie of wat kan je hierbij helpen? (Familie, vrienden, buren, kennissen, (in)formele 

sociaalwerkpraktijken?) 

8. Verleden? Breukmomenten?  

o Hoe verliep jouw eigen schoolloopbaan?  

o Hoe ervaar je het verschil met deze van je kinderen?  
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Toegang tot welzijn & zorg: contact met organisatie X en 

andere organisaties 

1. Feitelijke situatie 

o Hoe heb je deze organisatie leren kennen? 

o Hoe vaak kom je naar deze organisatie (x: in te vullen door interviewer)? 

o Aan welke activiteiten neem je deel? Kan je beschrijven doe de activiteit verloopt?  

o Met welke vragen kan je hier allemaal terecht? Welke vragen kan je hier niet stellen? 

o Welke andere organisaties heb je al gecontacteerd om een oplossing te vinden voor 

problemen waarmee je persoonlijk of in je gezin werd geconfronteerd?  

o Wat doe je in het geval van medische problemen? Kan/wil je daar iets over vertellen? 

Kan je een concreet voorbeeld geven?  

2. Betekenisgeving, waarden en normen  

o Hoe ervaarde je het eerste contact met deze organisatie (in te vullen door 

interviewer)? 

o Hoe ervaar je het contact nu? 

o Welke activiteiten apprecieer je en welke niet?  

o Ervaar(de) je enkele barrières (taal, …)? 

o Hoe ervaar je het contact met de andere organisaties waarover je zonet sprak?  

3. Perspectief van de partner  

o Neemt je partner deel aan activiteiten van organisatie x?  

o Hoe ervaart hij/zij het contact met deze organisatie?  

o Heeft hij/zij contact met andere organisaties? 

4. Perspectief van de kinderen 

o Nemen je kinderen deel aan activiteiten van deze organisatie?  

o Hebben ze contact met andere organisaties?  

o Maak je je soms zorgen over de gezondheid en het welzijn van je kinderen?  

5. Onderlinge solidariteit, netwerken & ondersteuning 

o Ben je in organisatie X in contact gekomen met andere mensen?  

o Hoe belangrijk is dit netwerk voor jou? Kan je een voorbeeld geven?  

6. Communicatie en conflicten? 

7. Toekomstrategieën 

o Ben je van plan in de toekomst nog naar deze organisatie te komen? Waarom wel? 

Waarom niet?  

o Ben je opzoek naar andere organisaties/een andere organisatie die beter aansluit bij 

de situatie van jou en je gezin? 

o Wie kan je daarbij helpen? 

o Zou je de medische situaties die je hebt beschreven in de toekomst anders 

aanpakken? 

o Wie of wat zou je daarbij kunnen helpen om situatie beter aan te pakken?  

8. Verleden? Breukmomenten?  
 

Afsluiting 

Ik ben aan het eind van het interview gekomen. Heb je iets gemist of wat toe te voegen? Graag wil 

ik je nogmaals bedanken voor de deelname aan dit interview. 
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Bijlage 2: Informed consent 

 

Informed consent 
 

Gezinnen in een precaire leefsituatie 
Onderzoek naar de betekenisgeving, strategieën en veerkracht van gezinnen in een precaire leef-

situatie die deelnemen aan activiteiten van informele sociaal-werkpraktijken 

 
 

Beste,  

 

 

Het Kenniscentrum Welzijn, Wonen en Zorg (WWZ) startte in 2019 het project ‘Inclusief Brussel’ op. 

Hiervoor voert Ken Dethier (masterstudent Agogische Wetenschappen VUB), in kader van het vak 

Masterproef Agogische Wetenschappen, een kwalitatief onderzoek naar de leefsituatie en onderlig-

gende strategieën bij gebruikers (kwetsbare ouders) van informele sociaalwerkpraktijken en de rol 

die informele sociaalwerkpraktijken hierbij innemen. Dit onderzoek verdiept zich in drie topics: de 

feitelijke leefsituatie van een kwetsbare ouder, de betekenisgeving aan hun leefsituatie en de stra-

tegieën verbonden aan deze betekenisgeving.  

 

Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijblijvend. U kan tijdens het interview ook steeds beslissen 

om uw deelname te stoppen. Wel willen wij benadrukken dat uw medewerking uiterst waardevol is 

voor de praktijkinzichten van Kenniscentrum WWZ en de formele welzijnsactoren in Brussel. De in-

formatie die verkregen wordt zal enkel gebruikt worden in het kader van dit onderzoek, opgeslagen 

op een USB-stick. Uiteraard wordt uw privacy hierbij beschermd. Wij verzekeren u dat alle door u 

verstrekte gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld en dat de antwoorden anoniem worden 

verwerkt. Wij willen u reeds van harte bedanken voor uw bereidwillige medewerking.  

Indien u meer informatie wenst over dit onderzoek kan u contact opnemen met Ken Dethier 
(ken.dethier@vub.be).  

 

We willen u alvast bedanken voor uw deelname.  

 

Vriendelijke groeten, 

 

Ken Dethier  

 

mailto:ken.dethier@vub.be
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GEINFORMEERDE TOESTEMMING  

Ondergetekende, ................................................... verleent zijn/haar toestemming voor deel-

name aan het onderzoek naar de leefsituatie van kwetsbare gezinnen in Brussel.  

Ik verklaar hierbij dat ik, 

1. de uitleg over de inhoud en werkwijze van het onderzoek heb gelezen en dat me de mogelijk-

heid werd geboden om bijkomende informatie te verkrijgen. 

 

2. toestemming geef om mijn resultaten op een vertrouwelijke/anonieme wijze te bewaren, ver-

werken en rapporteren voor verschillende onderzoeksdoeleinden. 

 

3. op de hoogte ben van de mogelijkheid om mijn deelname aan het onderzoek op ieder moment 

stop te zetten. 

 

4. ervan op de hoogte ben dat ik op aanvraag het onderzoeksrapport kan krijgen. 

 

5. toestemming geef om een audio-opname te maken tijdens de deelname aan dit onderzoek. 

 

 

Voor akkoord,  

 

Plaats en datum  

.................................................. 

 

Naam + handtekening van de geïnterviewde  

................................................... 

 

 

Naam + handtekening van de interviewer  

.................................................. 
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Bijlage 3: Uitgetypt interview 

Transcript interview 6 - 20/02/2020 

K : J’ai quelques questions dans quelques domaines. Le premier c’est le logement et le quartier. Le 

deuxième ce sont des activités quotidiennes et festivités. Le troisième : école et éducation. Et le 

dernier c’est accès au bien-être et aux soins.  

Thème : Logement et quartier Timing : 00:35 

 

K : Le premier c’est : où vous habitez ? 

X : Ici à Bruxelles.  

K : Ici à Bruxelles. Et donc avec qui le partagez-vous ? 

X : Je suis avec les enfants. 

K : Et combien d’enfants avez-vous ? 

X : Quatre. 

K : Ok. Et pouvez-vous décrire un peu votre logement ?  

X : Le logement ? Ici j’ai trois pièces. Là-bas une chambre pour moi et pour les garçons, et ici c’est 

là où dorment les filles, et mon petit salon. 

K : Ok, donc les pièces sont plus séparées ici. 

X : Oui elles sont séparées parce qu’avant c’était des bureaux ici. Donc c’est une inoccupation, c’était 

des bureaux, ce n’étaient pas des appartements, non ce n’était pas comme ça. Donc c’était des 

bureaux, c’est le bâtiment de FGTB. Alors, comme nous avons occupé ça, tu vois que j’ai pris un 

bureau là-bas, j’ai fait ma chambre, j’ai fait la chambre des garçons et ici j’ai fait les filles. Tu vois, 

c’est séparé comme ça. C’étaient des bureaux. 

K : Ok. Et donc comment avez-vous trouvé ce logement ? 

X : Ah ce n’est pas nous qui avons trouvé. On avait contacté un monsieur de l’organisation ici, de 

meeting. Alors, lui il était en contact avec les gens ici. C’était une association je crois, trois associa-

tions comme ça qui ont décidé d’ouvrir le bâtiment, comme c’était vide, à des gens qui cherchaient 

un logement. C’était vide et des gens cherchaient un logement, ils ont donc décidé d’ouvrir le bâti-

ment. Et moi comme j’étais intéressée, j’avais besoin d’une place. J’avais pas où dormir avec les 

enfants, c’est pour ça que j’étais venue ici. 

K : Si j’ai bien compris c’est Père Daniel qui a contacté ces organisations. 

X : Bon je ne peux dire, pas vraiment Père Daniel. Père Daniel lui aussi il donne des logements, mais 

ça c’était quelqu’un aussi qui faisait partie du meeting. Au meeting ce sont toujours les gens qui 

travaillent avec Père Daniel, donc ce n’est pas vraiment direct avec Père Daniel. Mais là il y a des 

logements, comme là où j’étais à Etterbeek et là c’était directement Père Daniel. Ils contacté les 

propriétaires et nous on était là-dedans. Quand là-bas c’était fini, il n’y avait pas encore de place, 

les garçons qui travaillaient au meeting, eux aussi connaissent des gens et donc c’est par ce canal 

qu’on est encore venu ici. Mais Père Daniel donne aussi des logements. J‘ai déjà habité trois loge-

ments comme ça de Père Daniel. 

K : Et aimez-vous votre quartier ? 

X : Ici là où on est ? C’est quand même bien le quartier, c’est quand même calme, c’est le quartier 

des riches. C’est ce qu’on dit un peu, c’est le quartier des riches. Mais c’est quand même bien, c’est 

alme et il n’y a pas de problèmes. Les gens ne nous dérangent pas aussi, il n’y a pas de problème. 
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K : Ok, et quel est votre image idéale de vivre avec votre famille ? 

X : Image de ? 

K : Image idéale. 

X : Image ? 

K : Image idéale de vivre avec votre famille. C’est ici ? 

X : Ah non, non. Non. Ici on vit parce qu’on est dans une situation irrégulière. Tu vois. Ce n’est pas 

une bonne condition. Il n’y a pas de séjour. Donc c’est difficile de louer un appartement où tu peux 

avoir tout, donc voilà. On vit ici parce qu’au lieu de rester dehors. Mieux vaut ça que rien. C’est pour 

ça qu’on est là. Mais ce n’est pas pour ça que c’est un endroit où tu peux vivre aisément avec les 

enfants, ça non. 

K : Et est-ce qu’il y a une place où vous préféreriez vivre ? 

X : Bah je suis en Belgique, ça fait déjà des années que je suis ici donc je reste là. 

K : Vous êtes là depuis combien de temps en Belgique ? 

X : Ah ça fait dix ans, je suis à Bruxelles depuis 2010 donc ça fait dix ans maintenant. 

K : Et de quel pays vous êtes origine ? 

X : Congo RDC. 

K : Dix ans ayant vous êtes venu ici en Belgique. 

X : C’est ça. 

K : Et vous habitez ici avec votre enfant, mais il y a aussi un partenaire ? 

X : Non, je suis seulement là les enfants et moi. 

K : Et vous êtes divorcée ou… ? 

X : Oui on est divorcé. 

K : Et votre partenaire il vit où ? Encore au Congo ? 

X : Oui il est là-bas. 

K : Et donc vos enfants ils ont quel âge ? 

X : Maintenant ils ont grandi hein. L’aîné a 20 ans, après 18, 16 et 12 ans. 

K : Ok, donc ils sont tous dans l’école secondaire ? 

X : Oui. 

K : Et ils aiment vivre ici, dans ce logement, dans le quartier ? 

X : Ils n’ont pas le choix. Je suis leur maman, là où je vais ils vont avec moi. Mais ils ne sont pas 

d’accord. Ils se plaignent à chaque fois aussi, du fait que tout le temps on déménage. Donc voilà ça 

les perturbe, mais voilà, on ne peut pas faire de miracle. C’est ça. 

K : Vous vous faites du souci pour vos enfants par rapport au quartier, ou par rapport au logement ? 

X : Par rapport à ce quartier ? 

K : Oui, ou au logement. 

X : Oui je me fais du souci hein. Parce qu’il faut que les enfants soient stables quand même. C’est 

mieux ici pour leurs études. Quand on n’est pas stable, on est dans un endroit pas sûr, combien de 

temps on peut rester. Soit on sait : oui, je sais que je vais rester là pour une année, mais après une 

année il faut encore quitter. Oui, ce n’est quand même pas bien pour les enfants. Ça me dérange 

moi aussi, ça me perturbe, ça me fait beaucoup de souci. Je sais aussi que ça a un impact sur la vie 

des enfants. Même si parfois ils sont là, ils sortent, ils rentrent, ils vont à l’école mais intérieurement 

ils souffrent aussi. 

K : Et vous parlez parfois à vos enfants à ce sujet ? 
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X : Oui, oui souvent on parle de ça. Parce qu’ils me posent beaucoup de question aussi, donc on en 

parle souvent. 

K : Et connaissez-vous vos voisins ? 

X : Oui mes voisins je connais. 

K : Et vous faites des activités avec eux ? 

X : Oui, oui on s’entend bien. On fait des activités. On a une activité de couture pour les femmes 

sans papier et on part là-bas. Voilà, on se connaît bien. 

K : Dans une organisation ? 

X : Oui, oui c’est toujours Meeting Pigment. Nous avons des activités là chaque mercredi, chaque 

vendredi. 

K : Et c’est ce meeting dont vous parliez, avec Pigment ? 

X : Oui avec Pigment. 

K : Arrive-t-il parfois que vos voisins donne un coup de main ? 

X : Hein ? 

K : Est-ce que parfois vos voisins viennent donner un coup de main ? De l’aide ? 

X : De l’aide ? Des voisins ? 

K : Oui. 

X : Non hein. Parce que chacun a ses problèmes, ses besoins. Non. Moi je suis ici dans mon coin. 

Mais on se voit parce qu’on vit dans un même immeuble. On se dit bonjour, s’il y a des choses à 

faire on peut faire ensemble, c’est tout. Mais voilà, chacun sa vie. 

K : Justement pour les meubles ou quoi, quelque chose dans le logement. Ok. Donc votre famille 

habite encore au Congo ? 

X : Oui ma famille est au Congo. 

K : Et vous avez parfois des contacts avec elle ? 

X : Pas vraiment, pas du tout. D’abord c’est difficile quand même, parce qu’il faut avoir des crédits. 

Il faut internet, et même souvent on veut appeler sur réseau social. Donc on n’a pas ces moyens-là, 

c’est difficile. On n’arrive pas à être en contact tout le temps avec eux, ça c’est difficile. 

K : Donc si je comprends bien, c’est parfois difficile de les contacter à cause d’internet ? 

X : Oui pour bien parler avec, il faut appeler. Sauf s’il n’y a pas de crédit, alors il faut aller sur les 

réseaux sociaux. Mais nous on n’a pas tout le temps accès à internet. Quand on est ici, on n’a pas 

internet. Parfois il faut toi-même aller chercher, acheter, mettre les méga là sur ton téléphone pour 

aller sur Facebook ou sur Whatsapp. C’est quelque chose qu’on ne fait pas tout le temps. Quand on 

a l’occasion, voilà on profite mais ce n’est pas quelque chose que l’on a tout le temps. 

K : Et donc vous avez habité au Congo comme enfant ? 

X : Oui j’ai habité au Congo. 

K : Comme enfant ? 

X : Oui je suis née au Congo. Je suis née là-bas, j’ai grandi là-bas. 

K : Et il y a une grande différence par rapport à maintenant ? 

X : Bien sûr. 

K : Est-ce qu’il y a des progrès, est-ce qu’il y a des contraintes ? 

X : Là-bas je peux quand même dire que c’est quand même chez moi. Comme on dit, on est mieux 

chez soi. Mais la différence est que, au niveau de vie, au niveau de la politique du pays, des conditions 

du pays, c’est mieux ici que là-bas. Vous voyez. La condition de vie de là et d’ici c’est quand même 
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différent. Même au niveau des enfants c’est différent. Vraiment, c’est différent. C’est mon pays, je 

suis née là-bas, j’aime ça, je préfère être là-bas mais la condition de vie est différente. 

K : Vous avez dit que vous aimeriez vivre là-bas, mais ce n’est pas une bonne condition, c’est ça ? 

X : Hm hm. 

K : Donc, on a parlé de l’image idéale de vivre et donc, qui ou quoi peut vous aider à trouver le lieu 

de séjour idéal ? 

X : Pardon je n’ai pas compris. 

K : Donc on avait parlé d’un séjour idéal. 

X : Irrégulière ? 

K : Non, image idéale de vivre. Donc qui ou quoi peut vous aider à trouver ça ? 

X : Bon, ici ce n’est pas le problème de qui peut nous aider. Le problème qui est là, c’est que je 

préfère ici. Mais pour rester ici, il faut le séjour. Et le séjour, pour l’avoir, c’est quand même difficile. 

Parce quand on arrive ici il faut faire des demandes.... Je ne sais plus comment on appelle ça. 

K : Ce n’est pas grave. 

X : La demande, d’asile, voilà. D’abord, il faut faire la demande d’asile. Quand la demande d’asile 

est ok, tu as les papiers. Avec les papiers c’est facile pour trouver du travail. Dès qu’on travaille, on 

peut avoir un logement. Donc on peut quand même mener une vie. Mais tant qu’on n’a pas le séjour, 

on ne peut rien faire. Donc c’est quand même l’état qui peut quand même chercher à voir la situation 

des gens qui vivent depuis longtemps, qui n’ont pas de papier. Et surtout pour les enfants c’est 

difficile. Vivre avec des enfants comme ça sans revenu, voilà. Voilà les enfants souffrent énormé-

ment. Pour résoudre le problème, c’est entre moi je pense, comme on est ici c’est l’état belge qui 

doit résoudre ce problème.  Tu vois, si on a quitté le pays, sin on est venu, c’est parce que nous 

aussi on est dans les problèmes. Tout le monde cherche là où il peut être mieux. Même chez nous 

en Afrique il y aussi des gens qui ont quitté l’Europe, il y a des Belges qui sont aussi là-bas au Congo. 

Tout le monde cherche où il peut être tranquille, où ça peut être mieux pour lui. Comme on est déjà 

ici, c’est l’état belge. Ça fait déjà des années qu’on est ici, donc voilà. On ne peut pas laisser les 

enfants vivre comme ça. Ils sont arrivés ici, ils étaient petits, ils ont grandi toujours dans cette 

situation. Quand même c’est inacceptable, c’est inadmissible. La politique ici elle n’est pas bien. C’est 

ça le problème. La vérité c’est ça. La politique ici, de la Belgique non, c’est pas bien. 

K : C’est pas bien, hm. Ok. Et donc c’est une perte que vous que la famille n’habite pas ici en 

Belgique ? 

X : C’est une perte ici que la famille ne soit pas en Belgique ? Je peux dire que ce n’est pas une 

perte, comme ça non. Le problème qui est là, comme on n’a pas de séjour, on est bloqué. Les enfants 

vont à l’école, ça c’est bien. Mais après ? Comme il n’y a toujours pas de pays, que vont-ils devenir ? 

Ils n’auront pas la possibilité de travailler. Tu vois un peu ? 

K : C’est une grande question hein, ce qu’ils vont faire. 

X : Voilà. Même quand ils vont aller à l’université. Ça sera toujours difficile. Quand on n’a pas de 

séjour, c’est compliqué. C’est ça le problème. Moi je pense que, vraiment, de ce côté-là, l’état Belge 

doit quand même voir. Même si vous ne voulez pas donner aux parents, mais les enfants qui sont 

nés ici, les enfants. Moi, mes enfants je vous dis, si je leur dis même, en tout cas, qu’on doit retourner 

au Congo. Ils me disent « non, non, non maman. On ne connaît pas ce pays-là, qu’est-ce qu’on irait 

faire là-bas ? ». Ils ont raison. Ils ne connaissent personne là-bas. Ils sont venus ici trop petit. Eux, 

leur pays, c’est ici. Ils font l’étude ici, ils ont des amis ici. Ils sont adaptés ici. Donc voilà, c’est ça. 
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K : Et vos enfants, ils ont un grand réseau ici ? 

X : Mais oui, ils ont des amis, ils sortent, ils vont rendre visite à leurs amis, ils font des activités. Ils 

sont habitués ici. Eux leurs pays c’est ici, c’est ça. Et avec tout ce qui se passe là-bas à la République 

Démocratique du Congo, ils savent, ils voient parfois tout ça quand on est sur les réseaux sociaux. 

Et ils me disent « non, non là-bas on tue même les enfants. Nous, maman, on ne part pas là-bas. » 

Parce qu’ils voient des images, vous comprenez ? Ils ne pensent même pas à partir là-bas. Et quand 

j’en parle, ils me disent « Non, non maman, on ne part pas dans ce pays-là. ».  

 

Thème : Les activités quotidiennes Timing : 19:35 

 

K : Je comprends, je comprends. Donc on vient à l’autre thème : les activités quotidiennes. 

X : Pour moi ?  

K : Qu’est-ce que vous faites dans une semaine type ? Dans le matin, dans l’après-midi, dans le 

soir ? 

X : Bon, je me lève le matin, je prépare les enfants. Ils vont à l’école et moi je reste. S’il faut faire 

quelque ménage à la maison, je fais. Si j’ai mes rendez-vous à l’hôpital, je pars mes à mes rendez-

vous. Mais ce que je fais vraiment chaque semaine, c’est chaque mercredi, chaque vendredi j’ai 

quand même une activité, donc je vais à l’activité de couture, là-bas à Pigment. Là c’est comme ça. 

Mercredi, vendredi, je suis à l’atelier de couture. Alors les jours qui restent, là, ce sont des jours où 

j’ai des activités ici par là je vais à d’autres réunions. Je suis une réunion où je vais chaque mercredi, 

je vais là-bas. Voilà. Après, il faut chercher, quand il faut préparer pour les enfants, quand les enfants 

rentrent de l’école, je suis là. S’il y a quelque chose à manger, on mange. Puis on peut passer le 

temps devant la télé et puis aider avec les devoirs. C’est comme ça que je passe mes journées. 

K : Et est-ce que vous pouvez un peu décrire votre activité à laquelle vous participez dans… j’ai 

oublié, ce que vous avez dit. 

X : Le comité de femmes. 

K : Oui aussi, et la couture. 

X : L’atelier de couture ? 

K : C’est ça. C’est la même ? 

X : Oui donc le groupe c’est le groupe de comité de femmes. Ça c’est notre groupe. Parce qu’il y a 

des femmes sans papier, et c’est uniquement pour les femmes sans papier, avec enfants. Donc on 

est là-bas. La journée il y a des machines, on travaille. Si par exemple, moi personnellement j’ai des 

choses à coudre, je vais là-bas. J’ai aussi une machine ici à la maison, pour moi, si jamais j’ai des 

choses à faire en dehors de l’atelier, si j’ai des vêtements à confectionner, je le fais ici à la maison. 

Et à part ça aussi, comme j’ai dit, chaque mercredi je vais à une réunion comme ça. Ça, on essaie… 

Comment je peux dire ça. On essaie un peu de créer notre asbl mais comme on a pas de papiers, 

c’est toujours difficile. Mais il faut quand même des gens qui ont des papiers pour nous soutenir. 

Donc, à part ça, des fois aussi on a aussi des réunions de famille à Pigment toujours mais avec 

Hélène. Là aussi on fait des réunions de familles. Donc on parle surtout pour les enfants, qu’est-ce 

qu’on peut faire mieux pour les enfants, pour aider les enfants. Voilà. Même au niveau politique, voir 

les autorités, parler des problèmes, exposer les problèmes des enfants. S’il faut faire des manifesta-

tions, on fait aussi des manifestations 

K : Donc il y a beaucoup de thèmes dont vous parlez là-bas ? 
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X : Oui. 

K : Ok. Et le soir, si vos enfants ils sont ici, à la maison, vous faites quelque chose ? Vous faites 

quoi ? 

X : Ils sont à la maison, ils sont rentrés de l’école. Je suis avec eux. Quand ils viennent, la première 

chose qu’ils cherchent c’est à manger hein. Ils mangent, et après voilà. S’ils veulent regarder la télé, 

chacun, un des garçons va dans sa chambre, c’est comme ça. Et puis ils vont faire leurs devoirs, puis 

après c’est la douche et puis dormir. 

K : Vous aidez vos enfants avec leurs devoirs ? 

X : Oui parfois la petite avec les devoirs. Je l’aide aussi. Et voilà. Quand même ranger leurs vête-

ments, quand même ranger leurs chambres aussi. S’il faut faire la lessive, aller faire la lessive. Quand 

ils ont mangé, aller faire la vaisselle. Donc voilà. 

K : Et donc ça c’est les activités donc dans un jour de semaine, c’est différent dans les journées du 

week-end ? 

X : Oui c’est différent, parce que les week-ends d’abord, moi je ne me lève pas tôt. Parce que déjà 

du lundi au vendredi faut se lever tôt, donc les week-ends je préfère me reposer. Même les enfants 

aussi le week-end ils dorment, même jusqu’à 11h comme ça. Mais les week-ends je peux faire plus 

pour faire la lessive. Oui ça je fais ça souvent vraiment les week-end. La semaine c’est seulement 

mettre les habits sales à côté. Si c’est beaucoup, je peux faire ça la semaine mais souvent je préfère 

vraiment faire ça le week-end. Je fais la vaisselle les week-ends. S’il faut vraiment bien faire le 

nettoyage, nettoyer vraiment la maison en profondeur, ça c’est des choses que je préfère faire le 

week-end.  

K : Pourquoi vous préférez faire ça le week-end ? 

X : Parce que la semaine je n’ai pas le temps, tellement que je sors tout le temps. Et puis je n’aime 

pas vraiment rester seule à la maison. Je n’aime pas beaucoup penser, et je préfère sortir aussi, voir 

aussi des amis, discuter un peu, rigoler. Ça me permet aussi d’oublier des choses, au-lieu de toujours 

rester seule comme ça à la maison. Tu n’as personne pour parler. En plus avec toutes les activités 

que je fais la semaine, donc pendant la semaine je n’ai vraiment pas assez de temps, et donc je 

préfère vraiment les week-ends. 

K : Donc pendant la semaine, vous avez le mercredi et le vendredi les activités. 

X : Et mardi. 

K : Et mardi. Et les autres jours vous avez souvent rendez-vous avec votre famille ? 

X : Les autres jours, c’est comme aujourd’hui, c’est les jeudis. Ça tombait que toi tu allais venir, tu 

vois ? Donc ce sont des rendez-vous, je fais des choses qui ne sont pas fixes. Bon je peux dire 

aujourd’hui que je ne fais rien, donc qu’est-ce que je peux faire ? Bon, où je vais aller ? Rendez-vous 

si tu as une copine, soit je vais aller faire le tour dans un magasin, je pars me promener comme ça 

seule. Ou si j’ai des choses à faire à la maison, comme je t’ai dit, si j’ai des vêtements à confectionner 

à la maison, je les fais ce jour-là. Donc ce ne sont pas vraiment des programmes fixes. Les pro-

grammes fixes c’est, comme je vous ai dit, les mercredi, vendredi atelier de couture et mardi c’est 

juste avant midi que j’ai une réunion que je fais chaque mardi de 11h à 13h. Là ce sont vraiment 

des jours qui sont fixes. Les autres jours, comme je vous ai expliqué, voilà, je peux faire ou ne pas 

faire, je peux sortir… Voilà. 

K : Ok. Et donc vous aimez faire ça, tout ce que vous avez dit ? 

X : Pardon ? 
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K : Vous aimez faire toutes les activités que vous avez dit ? 

X : Oui j’aime faire ça, j’aime. Parce que ça me permet quand même d’avoir une occupation. Je suis 

quand même occupée de faire quelque chose, au-lieu de rester comme ça, c’est mieux de bouger, 

de faire quelque chose. 

K : Et il y a quelques moments dans la semaine, dans le mois ou dans l’année qui sont spéciaux pour 

votre famille ? 

X : Des moments très spéciaux ?  

K : Oui, comme un anniversaire, ou des fêtes.  

X : Je ne sais pas, ma vie c’est toujours la même. Ce sont toujours des choses que je répète, parce 

que je n’ai pas grand-chose à faire, hein. 

K : Et il y a des priorités dans votre vie quotidienne ?  

X : Des priorités ? 

K : C’est une grande question 

X : Oui, en tout cas quand tu me dis des priorités, moi mes priorités ce sont toujours mes enfants 

Tout ce qui est pour les enfants, c’est prioritaire pour moi, voilà. Après, ce que je peux dire qui est 

prioritaire, c’est les problèmes de séjour là, mais aussi les problèmes de séjour je ne peux pas y faire 

grand-chose. Parce que même si j’ai un dossier auprès de l’office des étrangers, je dois toujours 

attendre. Même l’avocat ne peut pas aller dire « voilà, répondez ça, donnez les papiers », non. J’ai 

un dossier mais j’attends. Qu’est-ce que je peux faire ? J’attends jusqu’à ce que l’office va décider, 

va me répondre. Ça aussi c’est prioritaire pour moi parce que j’ai besoin des papiers pour me lancer 

et faire d’autres choses, chercher du travail. Mais ça ne dépend pas de moi. Moi je fais les démarches 

mais c’est l’Office qui va décider. Ça prend du temps, ça va prendre une année ou quoi. S’ils sont 

d’accord pour résoudre mon problème, ils vont résoudre mon problème. C’est comme ça. Mais à part 

ça, dans la vie de tous les jours en tout cas, mes priorités ce sont mes enfants. 

K : Et vos enfants, que font-ils dans la semaine ? 

X : Ils vont à l’école comme j’ai dit. Ils rentrent, ils mangent. Ils font leurs devoirs, après c’est la 

douche et dodo. Et le mercredi, je vais avec eux à l’atelier Le mercredi comme c’est une demi-

journée, moi je suis là-bas toute la journée à l’atelier. Quand ils finissent l’école, ils connaissent le 

chemin aussi et vont me rejoindre. Seulement les filles, les deux derniers. Les garçons quand même, 

ils sont quand même grands. 

K : Donc ce sont deux garçons et deux filles ? 

X : Oui. Les garçons ils n’aiment pas vraiment être tout le temps collé avec maman, non. Ils ont 

aussi des choses à faire le mercredi. Et comme l’aîné, lui aussi a des activités. Voilà les mercredis il 

a des activités qu’il fait mais ce sont les filles qui sont avec moi à l’atelier les mercredis. 

K : Et quelles sont les expériences de ces moments avec votre famille ? 

X : Mh ? 

K : Quelle est l’expérience de vos enfants de ces moments en famille ? 

X : L’expérience ? Ben l bonne ambiance. Ils apprennent quand même comment vivre en famille, 

qu’est-ce que l’autre aime bien manger, qu’est-ce que l’autre n’aime pas. Ils se connaissent aussi 

niveau comportement. Aussi ce que maman veut, ce que maman ne veut pas aussi. Voilà, c’est un 

bon moment pour nous de se connaître aussi quand on est ensemble. Je ne sais pas si j’ai bien 

répondu à la question. 

K : Et pouvez-vous nous parler un peu de la dernière fois que vous avez aidé vos enfants ? 
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X : La dernière fois que je les ai aidés ? Mais je les aide tous les jours, hein. Aider en quoi ? 

K : Aider à tout. 

X : Je les aide tous les jours. 

K : Et avez-vous du mal à demander de l’aide ? 

X : Non, je demande de l’aide mais parfois c’est difficile pour recevoir aussi. 

K : Oui c’est un peu difficile. 

X : Oui c’est difficile. Mais je demande, c’est difficile seulement d’avoir. 

K : Comment vivez-vous cela ? Comment vivez-vous cela ? 

X : Mais c’est triste. C’est triste. Je pense que moi je suis même, au niveau du CPAS. A part les 

cartes médicales, ça on donne Mais si on part demander de l’aide pour autre chose, ça on ne peut 

pas avoir, tout ça parce qu’il n’y a pas de séjour. Donc, voilà on se débrouille seul hein. On se 

débrouille seul. 

K : Et j’avais compris qu’il y a beaucoup d’ambiance dans votre famille, avec vos enfants, mais il y 

a aussi souvent un petit conflit dans votre famille ? 

X : Ça ça ne manque pas. Ça n’a jamais manqué. Et surtout quand il y a des enfants qui sont 

maintenant des adolescents comme ça, c’est difficile. En tant que maman je fais tout pour créer une 

bonne ambiance, mais c’est difficile Vraiment c’est difficile. Quand ils deviennent des adolescents 

comme ça, ils ont maintenant des copains, ils cherchent à avoir des copines, et tout le temps main-

tenant ils préfère être dehors avec leurs amis, aller voir un ami. « Maman allez on va là-bas ». Et 

parfois toi tu n’es pas d’accord et voilà. Oui ça se passe, ça se passe. Et parfois même pour le 

ménager à la maison. C’est comme ça, il faut parler. Des fois quand tu n’es pas là, ils sont à, ils 

préfèrent sortir plutôt que faire le ménage à la maison. Il faut que je sois là pour dire que toi fais ça, 

toi fais ça, toi fais ça. Si je ne suis pas là et si je sors, je trouve ça comme j’avais laissé. Tu vois un 

peu ? Oui je vis ça. Ça ça arrive tout le temps. Avec des adolescents ce n’est pas facile. Ce n’est pas 

facile avec des adolescents. 

K : Et s’il y a quelque chose, que préféreriez-vous faire pendant un jour de semaine ?  

X : S’il y a quelque chose ? 

K : S’il y a quelque chose que vous aimez, que vous préférez faire pendant un jour de semaine, c’est 

quoi ? 

X : Quelque chose que j’aime ? Que je préfère faire pendant la semaine ? Seulement la couture, 

hein. La couture c’est quelque chose que j’ai aimé, que j’ai étudié. Moi j’ai fait de la couture, j’ai 

étudié la couture là-bas, chez nous au Congo. C’est quelque chose que j’aime bien. Et même quand 

je suis aussi stressée, je préfère, si je ne sors pas, je préfère même chercher un tissu ou quelque 

chose comme ça, ou coudre. Au moins je fais passer mon temps pour ne pas penser à d’autres 

choses, tu vois ? Ou alors chercher les vêtements des enfants, là où i l n’y a pas de bouton, là où la 

fermeture est abîmée, je répare. Au moins je suis toujours occupée à quelque chose. Je n’aime pas 

rester comme ça. Parce que quand je ne fais rien, ça me fait penser à beaucoup de choses et à 

comment je vis. Je préfère toujours faire quelque chose et alors je n’ai pas le temps de penser aux 

choses qui me font mal et qui me tourmentent. Pour un peu essayer d’oublier ça, pour penser à autre 

chose. C’est pour ça que je n’aime pas trop rester comme ça sans rien faire. Si je trouve que je n’ai 

rien, je sors. Je fais un tour, j’appelle un ami si elle est à la maison, je pars chez lui. On cause, et 

après quand je vois que c’est l’heure pour les enfants, moi aussi je rentre. En tout cas, moi je n’aime 

pas rester seule. 
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K : Donc vous êtes toujours dehors et donc vous êtes avec des amis, votre famille, vos enfants, mais 

s’il y a quelque chose, s’il y a des expériences positives ou négatives, vous parler facilement avec 

vos amis, vos enfants ? 

X : Si, si, je parle. Ça je le fais. 

K : Donc il y a toujours du soutien de l’autre personne. 

X : Oui.  

Thème : L’école et l’éducation Timing : 39 : 15 

 

K : Ok. Le troisième thème c’est l’école et l’éducation. Vos enfants vont à l’école et donc c’est tous 

les jours de la semaine qu’ils y vont ? 

X : C’est tous les jours, oui. 

K : Est-ce que c’est proche de votre lieu de résidence ? 

X : Oui. Pour les garçons c’est à Anneessens, donc c’est à pied. Mais les filles, elles prennent les 

transports. Mais la petite elle est ici à Rogier, à Saint-Louis. Donc elle va avec des transports. Ce 

n’est pas du tout vraiment loin, non. 

K : C’est le métro ou le tram ? 

X : Le métro. Elle prend le bus ici, elle descend à Trône mais elle prend le métro et elle descend à 

Rogier. Et c’est à 5min à pied de son école. Et l’autre elle prend le métro. Non elle prend d’abord le 

bus, parce que le bus c’est d’abord ici puis le tram en haut. Donc elle prend le bus jusqu’à Porte de 

Hal ou Gare du Midi et elle prend le métro et descend à Gare de l’Ouest. Elle, elle étudie à Anderlecht. 

Donc lorsqu’elle descend à Gare de l’Ouest là-bas ce n’est pas aussi loin, c’est une école néerlando-

phone comme ça. 

K : Ils sont tous dans une autre école ? 

X : Oui. Il y a deux qui sont dans l’école néerlandophone, deux francophones. 

K : Et dans quelles classes vont-ils ? 

X : Les deux qui sont en néerlandophones là-bas, ce sont des écoles spéciales. Donc là-bas ce n’est 

pas comme l’école ordinaire. C’est la petite elle qui est maintenant en 1ère secondaire.  

K : Et pensez-vous que les factures de l’école sont élevées ? Avez-vous du mal parfois à payer pour 

cela ? 

Claquement de porte, quelqu’un semble rentrer dans la pièce. 

X : Ça c’est l’aîné. Donc pendant la pause de midi il rentre. 

Discussion entre la maman et son fils aîné. 

K : Donc ma question c’était : pensez-vous que les factures de l’école sont un peu élevées ? 

X : Oui les facteurs de l’école oui. Moi la facture, j’explique à l’école que je n’ai pas de revenu et 

voilà. Il y a des écoles où quand j’explique comme ça, parfois ils comprennent, mais il y en a qui, 

même quand j’explique, ils continuent à envoyer des factures. Mais je ne paie pas, je vais payer ça 

avec quoi ? Je ne paie pas. 

K : Et êtes-vous satisfaite de l’école de vos enfants ? 

X : Oui, ils sont quand même satisfaits. 

K : Et pensez-vous que l’école apporte une différence significative à l’avenir de vos enfants ? 

X : L’école ? Bon je peux dire oui parce que là-bas ils apprennent des choses que moi je ne peux pas 

leur apprendre, des choses que moi je ne peux pas leur apprendre et qu’ils apprennent à l’école. Moi 

j’ai des choses que je peux apprendre à mes enfants, mais l’enseignement ça ne je ne peux pas. Ça 
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c’est l’école qui enseigne, moi je ne peux pas. Ce sont des choses qui sont quand même importantes 

pour nos enfants, qui peuvent les aider plus tard dans leur avenir. 

K : Et il y a quelques valeurs qui prennent une position centrale dans l’éducation de vos enfants ? Il 

y a des priorités ? 

X : Je ne sais pas comment répondre à la question. Priorité en quoi ? 

K : Est-ce qu’il y a quelque chose que vous voulez … Comment dire ça en français. Qu’est-ce que 

vous trouvez que c’est important dans l’éducation de vos enfants ?  

X : Au niveau de l’école ? 

K : Au niveau de l’école, de l’éducation de vous. 

X : Ce que moi je peux dire, si j’ai compris la question, c’est que l’école doit surtout surveiller les 

comportements des enfants entre eux. Bien suivre quand même les enfants, parce qu’il y a des 

enfants qui aussi, moi aussi je vois même à la télé, il y a des écoles où i l y a d’autres enfants qui 

sont harcelés par leurs amis, tu vois. Ce sont des choses pour les écoles qui doivent vraiment être 

prioritaires. Ils doivent vraiment veiller sur ça, les comportements des enfants à l’école. Et il y a 

d’autres enfants qui menacent les autres inutilement comme ça, et l’école doit vraiment être là pour 

bien gérer ces problèmes. Et surtout que cela se passe dans les écoles quand moi, parent, je ne suis 

pas là. Je le vois bien avec ma fille. Elle a une copine à l’école, chaque fois qu’elle a des problèmes, 

elle, elle appelle sa maman et elle m’appelle. La dernière fois j’étais vraiment fâchée. J’ai même parlé 

à l’école et j’ai dit à l’école que je ne veux plus qu’on laisse ma fille être accompagnée de cette fille-

là. Je ne veux plus. Elles doivent se séparer, elle doit rester dans son coin et ma fille aussi dans son 

coin. Tu vois un peu ? Ce sont des choses qui se passent à l’école et moi je ne suis pas là. Donc 

l’école doit veiller sur ça. Donc c’est vraiment important aussi. En plus, ce que je peux dire pour 

l’évolution des enfants, surtout pour les écoles spéciales, ils apprennent aux enfants plus le métier. 

Ils doivent quand même changer leur façon d’enseigner. Parce que tous les enfants qui sont là-bas 

dans l’école spéciale, sont désignés comme les enfants qui ne sont pas intelligents. Non, les enfants 

sont intelligents mais un enfant pour qu’il connaisse bien quelque chose il faut lui apprendre. Si vous 

ne lui apprenez bien, l’enfant ne saura pas aussi. J’ai remarqué la différence avec ma fille, celle qui 

est à l’école ordinaire, la façon dont ils sont enseignés, c’est différent. À l’école spéciale, moi je peux 

dire qu’on enseigne pas les enfants. Ils sont seulement là pour apprendre la langue. Parce qu’il n’y 

a pas de devoir. J’ai déjà posé ce problème là mais comme c’est leur système, c’est comme ça, ils 

ne peuvent pas changer. Ça c’est que je n’apprécie pas dans les écoles spéciales. Je n’apprécie pas 

ça. Ce n’est pas parce qu’un enfant a des problèmes. Il y a des enfants, oui, quand vous les regardez, 

vous voyez vous-mêmes que le niveau mental, oui, que l’enfant ne peut pas. Mais si les enfants sont 

capables de réfléchir, pourquoi ne pas les laisser étudier comme les autres enfants ? Tu vois ils font 

l’école spéciale, je n’aime pas ça. Leur manière d’enseigner, je n’aime pas ça. Tu vois les enfants 

grandissent comme ça, tu peux même donner des petits calculs et l’enfant ne sait pas les faire. Ce 

n’est pas sa faute, c’est parce qu’on ne lui a pas appris. On ne lui a pas appris. Ils font seulement 

des petits calculs, des petites choses. Non, il faut tenter aussi l’intelligence des enfants. C’est ça, ce 

que moi je déplore dans les écoles spéciales. Ça c’est pour freiner les enfants. Je n’aime pas leur 

façon d’apprécier. Ils font passer les enfants comme jusqu’à quand ils vont devenir, au moment 

comme maintenant où ils apprennent seulement maintenant le métier. Ah ce n’est pas bien. Le 

système d’enseignement là, ce n’est pas bien. 
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K : Et donc comment vivez-vous les contacts à l’école ? Avez-vous des contacts avec d’autres pa-

rents, avec des professeurs, des maîtres ?  

X : Je peux dire non. C’est seulement s’il y a des réunions. Parfois ils font des réunions de parents, 

quand ils font des réunions de parents, là je pars. Et le jour où il faut signer des bulletins, mais à 

part ça. Mais s’il y a un problème, toujours au niveau de l’école, l’école nous contacte. Ou soit s’l n’y 

a pas les professeurs, ou s’il n’y a pas l’école, ils envoient quand même le papier pour dire voilà. Soit 

ils vous appellent au téléphone, pour vous informer de quelque chose.  

K : C’est juste des contacts formels. 

X : Oui. 

K : Donc vos enfants ont des amis à l’école. 

X : Oui ils ont des amis. 

K : Aidez-vous vos enfants à faire leurs devoirs ? Ah j’ai déjà demandé ça. Il y a d’autres personnes 

qui soutiennent vos enfants dans leur carrière scolaire ? 

X : Oui. Comme ici quand même, il y a aussi des femmes qui viennent ici aider aussi pour les devoirs. 

K : Ce sont des volontaires ? 

X : Oui ce sont des volontaires. Ils viennent ici pour aider pour les devoirs. Faire des activités aussi 

avec les enfants. 

K : Et ce sont les volontaires de Pigment ou d’une autre organisation ? 

X : Non, je ne sais pas s’ils sont des stagiaires, je ne sais pas d’où ils viennent. Ce doit être des gens 

d’ici qui les ont contactés. Mais à Pigment là-bas, ils nous aident pendant la rentrée. Pigment c’est 

pour la rentrée. Ils aident avec des fournitures scolaires. 

K : Et il y a parfois des conflits concernant la scolarisation des enfants ? 

X : Des conflits ? Comment ? Des conflits à l’école ? Avec les enfants ? Comment ? 

K : Des conflits concernant la scolarisation… Comment on dit ça. À l’école il y a des conflits. 

X : S’il y a des conflits au niveau de l’école, les enfants ? Pas vraiment. À part comme j’ai dit pour 

ma fille, comme j’ai parlé tout à l’heure avec l’autre copine. Oui. Mais à part ça, pas de problèmes. 

K : Et il y a quelque chose que vous voulez que c’est mieux pour vos enfants à l’école ? 

X : Comme j’ai dit avant. 

K : Comme vous avez dit. 

X : L’école doit veiller sur les enfants. 

K : Et comment pourriez-vous y parvenir ?  

X : Bon moi par exemple, s’il y a quelque chose, parfois moi-même je prends le téléphone et j’appelle 

l’école. Je fais ça. J’appelle aussi l’école pour éclaircir quelque chose quand ça ne va pas. 

K : Et donc juste la dernière question de l’école et de l’éducation : votre propre carrière scolaire, 

comment ça s’est déroulé ? 

X : Mais oui ça s’est bien déroulé. J’ai fait mon école maternelle, j’ai fait primaire et secondaire. 

Voilà. Jusqu’à l’humanité. C’est normal, quand on devient adolescent, on a toujours des conflits à 

l’école, même chez nous, on ne peut pas éviter ça. J’ai grandis aussi, et il y avait des moments où 

j’avais des conflits avec des copines à l’école, on se battait. Après ça passe. Mais ça s’est bien passé. 

Ça s’est bien passé, j’ai travaillé bien, donc voilà. 

Thème : L’accès au bien-être et aux soins Timing : 56 : 25 
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K : Bien. Et donc ça c’est le dernier thème, c’est presque fini. Donc c’est le thème de l’accès au bien-

être et aux soins. Comment avez-vous connu l’organisation de Père Daniel ? 

X : Le Père Daniel je l’ai connu à partir de l’école de mon garçon ici. Parce que moi, souvent, avec 

tous les problèmes qu’on a, la situation, moi j’explique toujours dans l’école de mes enfants. Chaque 

fois je vais, je contacte les directeurs, les responsables et j’explique voilà ma situation c’est comme 

ci, c’est comme ça. Donc je ne peux pas payer les frais, je ne peux pas faire comme ça, on est dans 

une situation irrégulière. Alors l’école de mon garçon là, eux ils connaissaient bien la situation parce 

qu’on vraiment on a communiqué souvent et ils faisaient vraiment un bon suivi pour mon fils aussi. 

Alors, comme ils connaissaient ma situation, c’est eux qui m’avaient envoyé l’autre fois là-bas pour 

me dire qu’il y a une organisation qui organise des cours d’orientation. Et si vous voulez, vous pouvez 

y aller. Moi j’ai dit « ok, c’est bien, je vais y aller ». Et c’est comme ça que je suis arrivée là à Pigment 

et que j’ai fait des cours d’orientation. Depuis là je suis restée avec eux. Je participe à toutes les 

activités qu’ils font, donc voilà. 

K : Donc… 

X : C’est l’école qui m’a envoyé, j’ai contacté Hélène, c’est Hélène que je devais contacter et à partir 

de là, comme j’ai compris que le mouvement, l’organisation là c’est comme ça, ils ont leur président, 

c’est Père Daniel. Et comme j’avais aussi les problèmes de logement, quand ils ont commencé à 

loger, ils m’avaient contacté aussi là où j’habitais chez quelqu’un. Ils m’ont dit « Là il y a une maison 

mais tu peux rester seulement pour une année ». Et je suis venue, j’avais accepté, on m’a donné la 

maison. Et une année après c’était à Pigment, toujours avec Père Daniel. Quand j’ai fini là-bas, une 

année après, il y avait une autre maison à Schaerbeek. Je suis allée là-bas. Voilà, c’est toujours 

l’équipe de Père Daniel. Je suis allée là-bas. De là on est à Etterbeek. Voilà. En plus de ça j’ai fait, 

quand Père Daniel faisait encore la messe à l’église, moi je faisais l’accueil là-bas. Donc je connaissais 

bien Père Daniel. Je faisais l’accueil, je participais aussi à la messe. Ma fille aussi, mes deux filles 

aussi… Ah non, seulement la dernière a reçu son baptême là-bas. C’est Père Daniel qui l’a baptisé. 

Et l’autre fille c’est Marieke qui fut aussi sa marraine, donc voilà. Donc je suis vraiment bien là dans 

l’organisation, oui, oui. Je connais bien Père Daniel, il me connaît bien aussi avec les enfants. 

K : Oui, demain je vois aussi Marieke. 

X : Marieke ?  

K : Oui.  

X : Marieke maintenant elle est la marraine même de ma fille, la troisième.  

K : Ok. Et donc, si je comprends bien… Donc c’est le directeur de l’école qui a contacté Père Daniel ? 

X : Il avait contacté d’abord Hélène, pas Père Daniel. C’était Hélène qui travaillait. Tu connais Hé-

lène ? Hélène tu connais pas ?  

K : Non, je ne connais pas. 

X : Parce que Pigment là-bas, il y a plein d’organisations là-bas. Il y a Pigment, il y a Meeting, il y a 

Voyaach. Toutes les organisations là, leur président c’est Père Daniel. C’est ce que j’ai appris là-bas. 

L’école avait contacté Hélène, Hélène de Meeting. 

K : Ok je comprends. 

X : C’est comme ça que j’ai commencé à aller là-bas, c’est comme ça que maintenant j’ai découvert 

Père Daniel et à partir des logements j’Ai découvert aussi Marieke. 

K : Ok. Et pourquoi vous contactez les organisations que vous connaissez ?  
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X : Pourquoi on contacte les organisations ? Mais parce que tu vois, dans les organisations, surtout 

nous les sans-papiers, avec tous les problèmes qu’on a, je sais qu’eux ne peuvent pas nous aider à 

avoir les papiers. Ce n’est pas l’Office des étrangers, mais au moins ils nous aident un peu avec des 

choses, des choses où ils sont capables d’aider. Comme je t’ai parlé des logements, tu vois ? Ils nous 

ont aidé quand même pour aovir des logements, même si c’était temporaire, ce n’était pas vraiment 

des logements comme ça. C’était juste temporaire pour un moment, pour une année comme ça et 

puis c’était fini. Ils m’ont quand même aidé. Au niveau juridique aussi, parce que parfois on a des 

difficultés ou peut-être pour son dossier, parce qu’il faut appeler l’avocat. Donc les organisations 

aident aussi à ce point-là. Bon il y a des fois où ils partent, comme à Pigment là-bas il y a des jours 

où ils ont aussi des colis alimentaires et ils nous aident pour ça. Il y a un vestiaire là-bas pour les 

vêtements et on peut aller prendre. Voilà. 

K : Ok. Et il y a des questions que vous ne pouvez pas poser ? 

X : Nous on pose tout. Mais sauf que toutes les questions qu’on pose, ils ne sont pas toujours en 

mesure de répondre. Ce n’est pas toutes les questions. Et il y  a des questions où eux ils peuvent 

vous répondre, ils peuvent vous aider. Et d’autres ils ne peuvent pas vous aider, ce n’est pas leur 

niveau. 

K : Et il y a d’autres organisations que vous connaissez, que vous avez contacté pour trouver une 

solution aux problèmes auxquels vous êtes confrontés personnellement ou dans votre famille ? 

X : En tout cas moi je contacte plus Pigment. 

K : C’est un grand soutien pour vous. 

X : Oui, moi je suis plus là-bas. Je sais qu’il y a beaucoup d’organisations. Tous ils fonctionnent 

presque tous de la même manière. Moi c’est vraiment, si j’ai des problèmes je vais seulement là-

bas. 

K : Et vous trouvez qu’il y a une grande différence chez ces organisations comme Pigment ou 

Voyaach avec des grandes organisations, par exemple le CPAS ? 

X : La différence est que le CPAS, là-bas, pour nous c’est juste la carte médicale. La carte médicale, 

Pigment ne peut pas nous la donner. Comme j’ai dit, il faut des choses qu’eux ils peuvent faire. Les 

choses qu’ils ne peuvent pas faire, ils vous dirigent quand même. Voilà, le CPAS tu es dans quelle 

commune, tu vas dans telle commune, tu demandes ça, ça, ça. Si la personne ne connaît pas, elle 

vous guide quand même. Elle ne nous donne pas des cartes mais elle vous guide pour comment faire 

pour avoir la carte médicale. 

K : Pour des informations donc. 

X : C’est ça. Mais pour aider avec d’autres choses, le CPAS ne fait pas. Mais à Pigment eux ils 

peuvent. Là ils peuvent, comme j’ai dit tout à l’heure même pour les fournitures des enfants. Même 

avec de l’argent comme ça où vous pouvez payer d’autres frais pour l’école, ou même acheter des 

baskets pour les enfants. Tout ça, Père Daniel nous donne chaque année. Il donne quand même 

quelque chose pour les enfants. 

K : Il donne de l’argent ? 

X : Pardon ? 

K : J’ai bien compris que Père Daniel donne de l’argent à vous ? 

X : Oui il donne toujours quelque chose chaque année, pour les enfants Et ça c’est quelque chose 

que le CPAS ne fait pas. Il ne donne pas de l’aide. Même pour l’abonnement, seulement comme ça, 

moi j’avais demandé l’autre fois si on peut m’aider pour l’abonnement pour accompagner les enfants 
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à l’école. Ils ont dit non, ils ont refusé. Juste pour la carte médicale. Chez Pigment, ils ne nous 

donnent pas l’abonnement aussi, mais ils nous donnent quand même avec un peu d’argent, comme 

Père Daniel nous donne. Cela nous permet quand même d’acheter les abonnements des enfants. 

Leurs baskets aussi, on achète. Pas vraiment les vêtements parce que les vêtements on prend sou-

vent là-bas à Pigment. Mais au moins les baskets, parce que, tu vois, les jeunes ils sont compliqué. 

Toi tu peux amener quelque chose et là ; « Non moi je ne veux pas ça, moi je vais tel basket. » 

Voilà, avec l’argent que Père Daniel nous donne, c’est ça qui nous permet de soutenir nos enfants 

avec d’autres choses. 

K : Et vous trouvez que c’est difficile ou facile de boucler le mois ?  

X : Mais oui c’est difficile. Quand o nne travaille pas c’est difficile, hein. Oui. Parce que même si le 

peu que Père Daniel donne, là c’est seulement pour les enfants. Ce n’est pas chaque mois on vous 

donne, non ce n’est pas comme ça. C’est juste un mois on vous donne, et puis vous vous occupez 

de vos enfants et puis c’est fini, c’est fini. Ce n’est pas tous les mois qu’on vous donne, non ce n’est 

pas quelque chose comme ça. C’est juste un moment ils pensent quand même à vous et vous donne 

quelque chose et vous vous travaillez pour les enfants avec. Mais c’est tout. 

K : Et donc vous avez parlé d’une carte médicale du CPAS. Vous faites quoi en cas de problèmes 

médicaux ? Pouvez-vous ou voulez-vous dire quelque chose à ce sujet ? 

X : Pour les soins médicaux ? Pour les soins médicaux là il n’y a pas de problème, sauf qu’il y a des 

médicaments, comme ça où les médecins vont vous inscrire. Le médecin donne l’ordonnance. Et il y 

a des médicaments comme ça, quand vous allez à la pharmacie pour prendre, on vous dit « non vous 

avec la carte que vous avez, vous ne pouvez pas ». Vous voyez, ça fait quand même mal. On vous 

dit que vous ne pouvez pas avoir ça et que si vous voulez l’avoir, il faut payer. Mais moi le médecin 

m’a inscrit ça parce qu’il a vu qu’avec les problèmes que j’ai, je dois prendre ça. Mais tu arrives à la 

pharmacie, et on te dit que non, avec votre carte, vous ne pouvez pas. C’est ça qui est difficile. Il 

faut aller chercher de l’argent pour payer ça toi-même. Il faut payer toi-même. Même quand j’étais 

à Anderlecht, au CPAS à Anderlecht. Bon, ils sont aussi différents à ce CPAS là. Mais comme le CPAS 

d’Anderlecht, même pour acheter des lunettes comme ça, le CPAS n’achète pas. Il n’achète pas. Mais 

si tu vas dans d’autres communes, comme à Etterbeek, eux ils acceptent quand même. Eux à Etter-

beek ils achètent les lunettes, tu vois. À 1000 Bruxelles aussi, eux peut-être ils achètent les lunettes. 

Mais le CPAS d’Anderlecht, là vraiment, ce sont des chiens.Ils sont très, très difficiles par rapport à 

d’autres CPAS ils sont vraiment très difficiles. 

K : Il y a une grande différence de CPAS d’une commune à l’autre ?  

X : Hm ? 

K : Si j’ai bien compris il y a une grande différence de l’aide d’une commune à l’autre.  

X : Oui, parce que comme je vous ai dit, j’’ai vécu dans beaucoup de communes. Donc il y a quand 

même des différences. Il y a dans d’autres communes où vous pouvez avoir d’autres médicaments 

que d’autres communes refusent de vous donner. C’est comme ça. Il y a aussi des choses que la 

commune ici vous refuse mais là-bas on vous donne. Donc ils sont différents. Mais donc on n’a pas 

accès à tout. C’est ça la conclusion. Dans tous les CPAS on n’a pas accès à tout. Il y a des choses où 

on accepte, ils vont donner, et d’autres choses où ils disent non.  

K : Est-ce qu’il y a d’autres questions… Est-ce que j’ai posé la question que les enfants participent 

aux activités de l’organisation, de Voyaach ou de Pigment ? 

X : Ils participent aussi. 
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K : Ils participent aussi. Et sont-ils en contact avec d’autres organisations vos enfants ? 

X : Pigment ? 

K : Vos enfants, sont-ils en contact avec d’autres organisations ? 

X : S’ils sont en contact avec d’autres organisations à part Pigment ? Comme les garçons, oui. Il y a 

une autre organisation comme ça : Dop, c’est du côté néerlandophone aussi. Eux ils aident les en-

fants surtout quand ils sont majeurs comme ça, pour le travail, pour avoir même des logements ou 

si l’enfant a besoin de faire quelque chose de spécial, comme une formation. Alors là ils aident. Mais 

c’est bien aussi. Ils font ça seulement pour des enfants qui ont des papiers aussi. Jovi il va là-bas 

mais on ne sait pas l’aider à ce point-là. Il est suivi, mais maintenant pour arriver là et aider à avoir 

une maison, un travail, ils ne peuvent pas parce qu’il n’y a pas de séjour. Le problème du séjour, à 

c’est ça qui bloque beaucoup de choses. Sans le séjour en tout cas, vraiment c’est difficile. Et des 

choses comme ça, tu vois, l’enfant est perturbé. Il a besoin de travail quand même, même s’il va à 

l’école, même pendant les vacances. Faire un job comme les étudiants font, mais lui il ne peut pas 

parce qu’il n’a pas de séjour. 

K : Vous faites parfois du souci à la santé de vos enfants ? 

X : Oui ça me fait beaucoup de souci. Comme ça je vous ai dit que parfois je préfère sortir, parce 

que si je reste, c’est toujours les mêmes problèmes qui viennent. Il y a des fois la nuit comme ça où 

je ne dors pas, je n’ai pas sommeil, je commence à raisonner « comment faire pour avoir les papiers 

ici ? ». Maintenant l’enfant doit faire ça mais il ne peut pas parce qu’il n’a pas de séjour. C’est ça. 

C’est une autre souffrance quotidienne : le manque de papiers. 

K : Et pouvez-vous m’en dire plus sur l’importance qu’à ce réseau pour vous ? 

X : Pardon ? 

K : Ce réseau d’organisations que vous avez, est-ce que c’est important pour vous ? 

X : De quoi, la demande de séjour ? 

K : Vous avez parlé des organisations. 

X : Les organisations, oui. 

K : Les organisations sociales : CPAS, Pigment, Voyaach, l’organisation de Père Daniel. Est-ce que 

ce réseau est important pour vous ? 

X : Mais oui c’st important. C’est très important tout ce réseau. Parce qu’au CPAS on a quand même 

la carte médicale, ça nous permet quand même de nous faire soigner, c’est ce qui est important 

aussi. Avec Voyaach aussi, ce qu’ils nous donnent, leurs activités, ce qu’ils font, c’est aussi important. 

K : Et envisagez-vous de venir dans cette organisation à l’avenir ? 

X : Pourquoi pas un jour si j’ai les papiers. On me dit par quel biais on veut m’engager, même si 

c’est comme bénévole ou comme ça, je veux faire moi. 

K : Et est-ce qu’il y a d’autres organisations que vous cherchez qui correspondent mieux à votre 

situation ou à celle de votre famille ? 

X : qu’est-ce que je cherche ? 

K : D’autres organisations qui correspondent mieux à votre situation ou à votre famille ? 

X : Non, non je ne cherche pas. Je ne cherche pas, pourquoi parce que j’ai déjà compris que les 

organisations fonctionnent de la même chose. Ce que je n’aime pas, c’est me promener comme ça, 

tu vas là-bas, tu vas là-bas et c’est la même chose. Et ce que j’ai compris aussi, moi mon souci plus 

c’est d’avoir les papiers. Aucune organisation ne va vous donner les papiers, aucune. Alors c’est 

pourquoi je me dis pourquoi aller toujours déambuler. Aujourd’hui je suis dans telle organisation et 
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les problèmes que moi j’ai, les problèmes majeurs, ceux que moi je veux c’est résoudre les problèmes 

de séjour et avoir le séjour. Mais les associations ne donnent pas le séjour, elles ne donnent pas ça. 

C’est pour ça que je dis : bon, ça ne sert à rien. Je reste à Pigment comme ce sont des gens que j’ai 

déjà connu, ils me connaissent bien, ils connaissent bien ma famille. Je préfère rester là. Je sais aussi 

s’il y a beaucoup de choses à faire, je fais, s’il y a quelque chose à demander, je demande. S’ils 

peuvent quand même m’aider, ils m’aident. S’ils ne peuvent pas aider, ça ils me disent aussi, ça 

désolée Hélène on ne peut pas faire. Je comprends. C’est la même chose partout. Les associations 

ils travaillent la même chose partout, ils ont presque tous la même façon de travailler. C’est pour ça 

que je n’aime pas aller de gauche à droite. Je préfère rester là et me concentrer sur qu’est-ce que je 

dois faire pour avoir le séjour. Ça ne sert à rien de se promener partout, ça ne sert à rien. Parce 

qu’au début je faisais ça et puis j’ai compris que ce que moi je cherche, ce n’est pas dans les asso-

ciations que je vais trouver. Les papiers ce n’est pas dans les associations que je vais trouver ça. Les 

papiers c’est seulement l’Office des étrangers qui donnent.  

K : Je suis arrivé au terme de l’interview, à la fin de l’interview. Avez-vous une question ou souhaitez-

vous ajouter quelque chose ? 

X : Ce que moi je peux dire, ce que moi je veux ajouter c’est ça : quand vous faites des enquêtes 

comme ça, des interviews… Parce que ce n’est pas la première fois, moi j’ai déjà fait. 

K : Ah oui ? 

X : Oui, il y a d’autres personnes qui sont venues, même là-bas à Pigment pour poser toujours des 

questions. Moi j’ai déjà fait ça. Quand j’étais à Schaerbeek il y avait aussi un garçon qui m’avait 

contacté et je lui ai dit, tu viens à la maison. On a déjà fait ce genre de chose. Ce que moi je veux 

dire, c’est quoi : quand vous venez, on fait des choses comme ça. Tout ce que ce nous vous racon-

tons, ce que vous nous disons là, nos difficultés, il faut faire en sorte que ça arrive jusqu’aux autorités 

de ce pays. 

K : Les politiques. 

X : Vous comprenez ? Ça ne doit pas s’arrêter là seulement là, parce que toi tu as un travail, tu as 

cherché, tu as fait ton interview, c’est pour toi, tu vas montrer ça à ton travail. Ça ne doit pas 

s’arrêter là. Tout ce qu’on dit là, il faut considérer ça. Parce que ce que moi je viens de dire là c’est 

ce que je suis entrain de vivre. Vous comprenez ? On a besoin de séjour, on ne peut pas rester 

comme ça dans le pays. Moi ça fait 10 ans. Les enfants ils étaient petits et ils ont grandis. Pourquoi 

ne pas régulariser des familles ? Pourquoi ne pas nous donner des papiers ? Donnez-nous les papiers 

comme ça on peut trouver du travail. Nous-mêmes nous allons nous prendre en charge. Mais quand 

vous laissez les gens comme ça, les enfants sont là comme ça. Il arrive à cet âge comme i lest là, il 

ne sait pas travailler, il ne sait même pas gagner quelque chose. Vous savez ce que vous mettez 

dans la tête des enfants quand ils sont comme ça. Ce n’est pas bien. Il y a des enfants maintenant 

qui se promènent ici, qui sont devenus des brigands, des enfants qui deviennent des terroristes. 

Vous ne savez pas pourquoi ces enfants ont ces idées. Parfois c’est votre façon de traiter les gens 

dans ce pays. Donnez des papiers aux gens comme ça ils vont chercher du travail. Ils vont se prendre 

en charge. C’est ce que moi je peux dire. Donc quand vous faites des choses comme ça, comme on 

a fait là, il ne faut pas que ça s’arrête là. Prenez ce que nous disons là parce que ce sont des vies 

que nous vivons. Amenez même ça au niveau de vos autorités, au niveau des politiques Ils doivent 

connaître comment les familles vivent ici. Les familles comment ils vivent avec es enfants. Ils doivent 

connaître ça. Parlez même sans dans leur gouvernement, quand ils font leurs réunions ils doivent 
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considérer ça. S’il faut même un ministre, surtout chez les personnes qui s’occupent des enfants. Les 

délégués général des enfants au niveau francophone, au niveau néerlandophone. Ils doivent en-

tendre tous ces problèmes-là, ils doivent être au courant de tout ça. Parfois ils font semblant, ils font 

comme s’ils n’étaient pas au courant. Mais quand vous faites des interviews comme ça, vous contac-

tez directement les personnes qui vivent la situation. C’est ça qui est mieux. Donc ils doivent être au 

courant de tout ça. C’est ce que moi je peux ajouter.  

K : Merci beaucoup pour cette interview. Vous avez dit beaucoup que l’on peut écrire dans le rapport. 

Merci beaucoup pour tout. 

 

Fin de l’interview Timing : 01 :21 :03 

 

 

Bijlage 4: Topiclijst voor de analyse van de interviews 

 

Onderzoeksvragen Hoofdtopics Subtopics 

1. Beschrijving, 

beleving en 

ervaring 

leefsituatie 

 

2. Veerkracht en 

strategieën 

Woonsituatie en buurtcohesie 

1. Feitelijke situatie 

2. Betekenisgeving, waarden en 

normen 

3. Perspectief van de partner 

4. Perspectief van de kinderen 

5. Onderlinge solidariteit, 

netwerken & ondersteuning 

6. Communicatie en conflicten 

7. Toekomstrategieën 

8. Verleden? Breukmomenten? 

Dagelijkse activiteiten  

en feestelijkheden 

School en opvoeden 

3. Impact van 

informele 

sociaalwerk-

praktijken 

Toegang tot welzijn en zorg 

 

 

 


