Werkgroep
huisvesting Diogenes
Vereniging - Dienst (Voornaam Naam)

Netwerk van interveniënten
E-mail

Telefoon

Adres

Opmerkingen

Contactpunten Gebruikers
DBDMH

In een noodgeval: (brand) risico, gasgeur, … Bij
vermoeden van Diogenes en na interventie van de
DBDMH kan een kopie van het verslag gevraagd
worden aan interv@firebru.brussels. Die zal naar het
Gemeentebestuur opgestuurd worden.

100

Gemeente: Dienst Huisvesting

02/378.44.28

Brusselsesteenweg 112 - 1190 Brussel

Sociale diensten: Cairn

02/376.88.84

Neerstallesteenweg 323a - 1190
Brussel (in het Bemptpark)

Entraide et Culture (René Heylemans) aad@entraideetculture.be

02/539.43.61

Van Volxem laan 525 - 1190 Brussel Voor informatie en oriëntatie.

OCMW: Seniorendienst

minette.japah@publilink.be

02/209.05.13
(Coördinatrice)
02/209.05.10
(sociaal assistente)

Roosendaelstraat 175 - 1190 Brussel

OCMW: SA van de sector (indien u
hem/haar kent)

http://www.cpasforest.irisnet.be/
fr/contact-1/contact#Service Social
Général

02/349.63.40
02/563.64.08

Jean-Baptiste Vanpéstraat 50 - 1190
Brussel

OCMW: SA van de sector (indien u
hem/haar kent)

valerie.mellaerts@publilink.be;
valerie.sterckx@publilink.be

OCMW: Dienst Wonen

flavie.maitre@publilink.be

0470/53.77.17

Jean-Baptiste Vanpé 50 - 1190 Brussel

Medisch Huis van Vorst

mm@mmforest.be

02/376.16.82

Pastoorstraat 9 - 1190 Brussel

Pastoorstraat 35 - 1190 Brussel

De sociale permanenties zijn ruimten voor individuele begeleiding. Ze hebben betrekking op verschillende domeinen, met als voornaamste: onderzoek en
behoud in een huisvesting die aangepast is aan de
behoeften en situaties van de ondersteunde personen, administratieve begeleiding in de verschillende
domeinen waarvoor ondersteuning van maatschappelijke werkers nodig is, luisterbereidheid, informatieverstrekking en doorverwijzing naar partners wanneer
een situatie een expertise vereist, ondersteuning van
het ouderschap in de verschillende domeinen die betrekking hebben op het dagelijkse maatschappelijke
leven van de familieleden en de scholing van de kinderen. Dat is tevens een plaats voor expressie die door
middel van ochtendopvang aan iedereen een gezellige
plek en een luisterend oor wil bieden.

Gelieve bij voorkeur de e-mail te gebruiken

Vereniging - Dienst (Voornaam Naam)

E-mail

Telefoon

Adres

Opmerkingen

Maison Médicale Marconi

m.medicale@centremarconi.be

02/345.58.81

Marconistraat 85 - 1190 Brussel

Maison Médicale "Primeurs"

info@mmprimeurs.be

02/340.33.50

Luttrebruglaan, 13495 - 1190 Vorst

02/347.54.74

Wielemans Ceuppenslaan 45/6 - 1190 Medisch Huis met forfaitaire tegemoetkoming
Brussel

Medisch Huis 1190
Huisarts die de persoon opvolgt

https://ordomedic.be/fr/page-d-accueil/

Wijkagenten: Commissariaat afdeling
Vorst

02/559.89.00 (onthaal);
02/559.80.00
(dispatching)

Centre de Santé Mentale l’Adret

Om de wijkagenten te contacteren, bellen naar het
onthaal of de dispatching.

02/344.32.93

Albert laan 135 - 1190 Brussel

rco@foyerdusud.be

02/536.88.56

Bronstraat 18 - 1060 Brussel

Stabiliteit: Gemeente afdeling werken
(Yves Smidts)

ysmidts@forest.brussels

02/348.17.99

Gas-Elektriciteit: SIBELGA

www.sibelga.be

Zuiderhaard (Rita Concha)

Medisch Huis met forfaitaire tegemoetkoming: als u niet
ingeschreven bent, controleer dan of de inschrijvingen
open zijn. Algemene geneeskunde, kinesitherapie, verpleegkunde, sociaal werk, psychologische raadpleging.

Voor de huurders van Zuiderhaard

Veiligheidsproblemen van het gebouw
Brusselsesteenweg 112 - 1190 Brussel

0800/194.00 (gas)
02/274.40.66 (elek)

Medische/psychiatrische spoed
Medisch Huis van Vorst

mmf@mmforest.be

02/376.16.82

Pastoorstraat 9 - 1190 Brussel

Maison Médicale Marconi

m.medicale@centremarconi.be

02/345.58.81

Marconistraat 85 - 1190 Brussel

Maison Médicale "Primeurs"

info@mmprimeurs.be

02/340.33.50

Luttrebruglaan 95 - 1190 Brussell Medisch Huis met forfaitaire tegemoetkoming: als u niet
ingeschreven bent, controleer dan of de inschrijvingen
open zijn. Algemene geneeskunde, kinesitherapie, verpleegkunde, sociaal werk, psychologische raadpleging.

Medisch Huis 1190
Huisarts die de
persoon opvolgt

02/347.54.74

Wielemans Ceuppenslaan 45/6 - 1190 Medisch Huis met forfaitaire tegemoetkoming
Brussel

https://ordomedic.be/fr/page-d-accueil/

Psychiatrisch ziekenhuis: Sint-Erasmus

02/555.31.11

Lenniksebaan 808 - 1070 Brussel

Psychiatrisch ziekenhuis: Sint-Pieters

02/535.40.55

Hoogstraat 209 - 1000 Brussel

02/201.22.00

Groot Godshuisstraat 10 - 1000
Brussel

Mobiel crisisteam Tandem Plus

info@hermesplus.be

Centraal telefoonnummer
Actiezone: Heel Brussel-Hoofdstad met eventuele
doorverwijzing door het team.

Vereniging - Dienst (Voornaam Naam)
Mobiel crisisteam Dionysos

E-mail
info@dionysos.brussels

DBDMH

Telefoon
02/888.70.57

Adres

Opmerkingen

Verenigingstraat 15 - 1000 Brussel DIONYSOS is een mobiele eenheid ter ondersteuning
van het zorgnetwerk voor ouderen en kwetsbare
60-plussers, die optreedt in de 19 gemeenten van
Brussel.

100

In een noodgeval: (brand) risico, gasgeur, … Bij
vermoeden van Diogenes en na interventie van de
DB, kan een kopie van het verslag van de DBDMH
gevraagd worden aan interv@firebru.brussels. Die zal
naar het Gemeentebestuur opgestuurd worden.

Psychiatrische evaluatie
Centre de Santé Mentale l’Adret

02/344.32.93

Albert laan 135 - 1190 Vorst

02/431.77.00

Jacques Pasturlaan 43 - 1180 Brussel

Psychiatrisch ziekenhuis: St-Pieter

02/506.71.78

Wolstraat 105 - 1000 Brussel

Psychiatrisch ziekenhuis: Sint-Erasmus

02/555.31.11

Lenniksebaan 808 - 1070 Brussel

Psychiatrisch ziekenhuis: Fond’Roy

info.fondroy@epsylon.be

Telefoonnummer voor psychiatrische raadplegingen
Centraal telefoonnummer

Medisch Huis van Vorst

mmf@mmforest.be

02/376.16.82

Pastoorstraat 9 - 1190 Brussel

Maison Médicale Marconi

m.medicale@centremarconi.be

02/345.58.81

Marconistraat 85 - 1190 Brussel

Maison Médicale "Primeurs"

info@mmprimeurs.be

02/340.33.50

Luttrebruglaan 95 - 1190 Brussel

Medisch Huis met forfaitaire tegemoetkoming: indien
u niet ingeschreven bent, controleer dan of de
inschrijvingen open zijn. Algemene geneeskunde,
kinesitherapie, verpleegkunde, sociaal werk, psychologische raadpleging.

02/347.54.74

Wielemans Ceuppenslaan 45/6 1190 Brussel

Medisch Huis met forfaitaire tegemoetkoming

Medisch Huis 1190
Algemene geneeskunde

https://ordomedic.be/fr/page-dOnthaal

Schoonmaak / Ontruiming
Adressen beschikbaar bij
de Sociale Coördinatie van Vorst
Net Brussel

paola.magi@publilink.be

02/333.03.70
0800/981.81

Opruiming grof vuil na voorlegging van
identiteitskaart van de bewoner

Vereniging - Dienst (Voornaam Naam)

E-mail

Telefoon

Adres

nathalie.vandevelde@publilink.be

02/563.26.10

Jean-Baptiste Vanpéstraat 50 - 1190
Brussel

0470/53.77.17

Jean-Baptiste Vanpéstraat 50 - 1190
Brussel

Opmerkingen

Tijdelijke huisvesting / Herhuisvesting
OCMW : transitwoning (Nathalie
Vande Velde)

OCMW: Dienst Wonen (Flavie Maitre) flavie.maitre@publilink.be
OCMW: Sociale Dienst, SA van de
sector (indien
u hem/haar kent)

http://www.cpasforest.irisnet.be/
fr/contact-1/contact#Service Social
Algemeen

OCMW: Sociale Dienst, SA van de sec- valerie.mellaerts@publilink.be;
valerie.sterckx@publilink.be
tor (indien u hem/haar kent)
Hulp bij het zoeken naar een woning:
HIL (Huisvesting Informatieloket)

gil@forest.brussels

Samusocial

Jean-Baptiste Vanpéstraat 50 - 1190
Brussel
02/349.63.40;
02/563.64.08

Pastoorstraat 35 - 1190 Brussel

02/378.44.28
0800/993.40

Vestje 5 - 1000 Brussel

Centre Ariane

info@centreariane.be

02/346.66.60

In observatie:
psychiatrisch ziekenhuis Fond’Roy

info.fondroy@epsylon.be

02/431.77.00

Jacques Pasturlaan 43 - 1180 Brussel

In observatie:
psychiatrisch ziekenhuis St-Pieter

02/535.40.55

Hoogstraat 209 - 1000 Brussel

In observatie:
psychiatrisch ziekenhuis Sint-Erasmus

02/555.31.11

Lenniksebaan 808 - 1070 Brussel

Rusthuizen

http://www.inforhomes-asbl.be/
fr/maison-de-repos/liste-des-maisons-de-repos

OCMW, Plaatsingdienst Rust- en
jolan.king@publilink.be
Verzorgingstehuis Val des Roses (Jolan
King)

02/340.19.32

OCMW, Dienst Externe Plaatsing
(Émili Pata, Nadia Tchami)

02/209.05.14;
02/209.05.16

emili.pata@publilink.be;
nadia.tchami@publilink.be

Gelieve bij voorkeur de e-mail te gebruiken

Als de persoon door een arts of door een professional
wordt gestuurd, dient dat gemeld te worden!
24/24 uur

Spoed
Centraal telefoonnummer

Vereniging - Dienst (Voornaam Naam)

E-mail

Telefoon

Adres

Opmerkingen

02/376.88.84

Neerstallesteenweg 323a - 1190
Brussel (in het Bemptpark)

De sociale permanenties zijn ruimten voor individuele begeleiding. Ze hebben betrekking op verschillende domeinen, met als voornaamste: onderzoek en
behoud in een huisvesting die aangepast is aan de
behoeften en situaties van de ondersteunde personen, administratieve begeleiding in de verschillende
domeinen waarvoor ondersteuning nodig is van maatschappelijke werkers, luisterbereidheid, informatieverstrekking en doorverwijzing naar partners wanneer
een situatie ene expertise vereist, ondersteuning van
het ouderschap in de verschillende domeinen die betrekking hebben op het dagelijkse maatschappelijke
leven van de familieleden en de scholing van de kinderen. Dat is tevens een plaats voor expressie die door
middel van ochtendopvang aan iedereen een gezellige
plek en een luisterend oor wil bieden.

Maatschappelijke begeleiding
Sociale diensten: Cairn

OCMW: Sociale Dienst, SA van de
sector (indien u hem/haar kent)

http://www.cpasforest.irisnet.be/
fr/contact-1/contact#Service Social
Général

Jean-Baptiste Vanpéstraat 50 - 1190
Brussel

OCMW: Sociale Dienst, SA van de
sector (indien u hem/haar kent)

valerie.mellaerts@publilink.be;
valerie.sterckx@publilink.be

OCMW: Seniorendienst

minette.japah@publilink.be

Coördinatie van de zorgverstrekking
rond
de patiënt: Interligne

spadinterligne@gmail.com

02/210.20.82

Coördinatie van de zorgverstrekking
rond de patiënt: Psycott (bico)

csmantoninartaud@yahoo.fr

02/218.05.29

Coördinatie van de zorgverstrekking
rond de patiënt: Dionysos

info@dionysos.brussels

02/888.70.57

02/349.63.40;
02/563.64.08

Jean-Baptiste Vanpéstraat 50 - 1190 Gelieve bij voorkeur de e-mail te gebruiken
Brussel

02/209.05.13 (coördi- Roosendaelstraat 175 - 1190 Brussel
natrice van de dienst)
02/209.05.10
(sociaal assistente)
Verenigingstraat 23 - 1210 Brussel Contacteren op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
van 9.00 tot 16.00u; dinsdag van 14.00 tot 17.00u.p://
www.interligne.be
Groot Godshuisstraat 10 - 1000
Brussel

Actiezone: Heel Brussel-Hoofdstad met eventuele
doorverwijzing door het team.

Verenigingstraat 15 - 1000 Brussel DIONYSOS is een mobiele eenheid ter ondersteuning
van het netwerk van ouderen en kwetsbare 60-plussers
We zijn actief in de 19 gemeenten van Brussel.

Vereniging - Dienst (Voornaam Naam)

E-mail

Telefoon

Adres

LILA Project Psychiatrische thuiszorg

lila@cgg-brussel.be

02/344.46.74

Psychosociale opvolging: TrACTor

tractor@psc-elsene.be

02/502.01.03

Gewijde-Boomstraat 104 - 1050
Brussel

02/344.32.93

Albert laan 135 - 1190 Brussel

Sociaal assistente van het Centre de
Santé
Mentale L’Adret

Opmerkingen

Van Volxem laan 169 - 1190 Brussel Het LILA-project, psychiatrische thuishulp, biedt ondersteuning aan volwassenen met psychiatrische
problemen, die ondersteuning nodig hebben om hun
autonomie te kunnen behouden binnen hun familiale
omgeving. Het project richt zich tot Nederlandstalige
volwassenen die wonen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (19 gemeenten) en die psychiatrische hulp
nodig hebben (geen verslaving en geen cognitieve deficiëntie). Bovendien biedt het project ondersteuning
aan de zorgverstrekkers, de gezondheidsprofessionals
en informele hulpverstrekkers, die werkzaam zijn in de
thuishulp en geconfronteerd worden met personen
die psychiatrische hulp nodig hebben. Wij ondersteunen die hulpverleners door coaching, sensibilisering
rond psychiatrische ziekten en de organisatie van
raadplegingen.

Zuiderhaard (Rita Concha)

rco@foyerdusud.be

02/536.88.56

Bronstraat 18 - 1060 Brussel

Buurthuis Saint-Antoine
(Dieudonné Kande)

service_logement.mqsa@yahoo.fr

0486/31.81.09

Fierlantstraat 2 - 1190 Brussel

Medisch Huis "Primeurs"

info@mmprimeurs.be

02/340.33.50

Luttrebruglaan 95 - 1190 Brussel

Doelgroep: personen met psychotische stoornissen
en schizofrenie. Organiseren geen gecoördineerd of
gefactureerd overleg.

Voor de huurders van Zuiderhaard

Medisch
Huis
met
forfaitaire
tegemoetkoming: indien u niet ingeschreven bent,
controleer dan of de inschrijvingen open zijn. Algemene
geneeskunde,
kinesitherapie,
maatschappelijk werk, psychologische raadpleging
geneeskunde, kinesitherapie, verpleegkunde, sociaal
werk, psychologische raadpleging.

Vereniging - Dienst (Voornaam Naam)

E-mail

Telefoon

Adres

Opmerkingen

Heruitrusting van de huisvesting
www.freecycle.org

Het Freecycle netwerk is een vzw waar personen gratis en zonder tegenprestatie voorwerpen schenken en
ontvangen. Het lidmaatschap is gratis en wat gepost
wordt, moet gratis en wettelijk zijn, en aangepast zijn
aan elke leeftijd.

Facebookpagina forest free
OCMW: hulp bij installatie, SA van de
sector (indien u hem/haar kent)

http://www.cpasforest.irisnet.be/
fr/contact-1/contact#Service Social
Général

Jean-Baptiste Vanpéstraat 50 - 1190
Brussel

OCMW: hulp bij installatie, SA van de
SA van de sector (indien u hem/haar
kent)

valerie.mellaerts@publilink.be;
valerie.sterckx@publilink.be

02/349.63.40;
02/563.64.08

Dionysos (60-plussers)

info@dionysos.brussels

02/888.70.57

Maya

cmimaya@chjt.be

0490/11.42.12

Groot Godshuisstraat 10 - 1000
Brussel

De verantwoordelijke voor de eerste aanvragen is de heer
Schleich (GSM-nummer hiernaast). Deze dienst richt zich
tot
personen
met
een
dubbeldiagnose
(mentale
deficiëntie/mentale
ziekte
en
gedragsstoornissen).

Mobiel crisisteam Tandem Plus

info@hermesplus.be

02/201.22.00

Groot Godshuisstraat 10 - 1000
Brussel

Actiezone: Heel Brussel-Hoofdstad met eventuele
verwijzing door het team.

Interligne

spadinterligne@gmail.com

02/201.22.00

Groot Godshuisstraat 10 - 1000
Brussel

Contacteren op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag van 9.00 tot 16.00u; dinsdag van 14.00 tot
17.00u. http://www.interligne.be

TrACTor

tractor@psc-elsene.be

02/502.01.03

Gewijde-Boomstraat 104 - 1050
Brussel

Doelgroep: personen met psychotische stoornissen
en schizofrenie. Organiseren geen gecoördineerd of
gefactureerd overleg.

OCMW: Seniorendienst

minette.japah@publilink.be

02/209.05.13
(Coördinatrice)
02/211.02.10
(sociaal assistente)

Roosendaelstraat 175 - 1190 Brussel

Pastoorstraat 35 - 1190 Vorst

Gelieve bij voorkeur de e-mail te gebruiken

Thuisbegeleiding
Verenigingstraat 15 - 1000 Brussel DIONYSOS is een mobiele eenheid ter ondersteuning
van het zorgnetwerk voor ouderen en kwetsbare
60-plussers. We zijn actief in de 19 gemeenten van
Brussel.

Vereniging - Dienst (Voornaam Naam)

E-mail

Telefoon

Adres

LILA Project Psychiatrische thuiszorg

lila@cgg-brussel.be

02/344.46.74

Zuiderhaard-sociaal assistente,
gezinshulp (Rita Concha)

rco@foyerdusud.be

02/536.88.56

Bronstraat 18 - 1160 Brussel

valerie.mellaerts@publilink.be;
valerie.sterckx@publilink.be

02/349.63.40;
02/563.64.08

Pastoorstraat 35 - 1190 Brussel

Opmerkingen

Van Volxemlaan 169 - 1190 Brussel Het LILA-project, psychiatrische thuishulp, biedt ondersteuning aan volwassenen met psychiatrische problemen, die
ondersteuning nodig hebben om hun autonomie te kunnen behouden binnen hun familiale omgeving. Het project
richt zich tot Nederlandstalige volwassenen die wonen in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (19 gemeenten) en die
psychiatrische hulp nodig hebben (geen verslaving en geen
cognitieve deficiëntie). Bovendien biedt het project ondersteuning aan de zorgverstrekkers, de gezondheidsprofessionals en informele hulpverstrekkers, die werkzaam zijn in de
thuishulp en geconfronteerd worden met personen die psychiatrische hulp nodig hebben. Wij ondersteunen die hulpverleners door coaching, sensibilisering rond psychiatrische ziekten en de organisatie van raadplegingen.
Voor de huurders van Zuiderhaard

Juridische interveniënten
Minderjarigen: SAJ (jeugdzorg - contactname via het OCMW)

Aangesteld door de Vrederechter

Gerechtelijk bewindvoerder
02/347.19.34

Alsembergsesteenweg 296 - 1190 Bxl

02/512.71.57;
02/512.02.90

Rue de la Porte Rouge 4 - 1000
Brussel

OCMW: Juriste Afdeling Sociale Zaken anne-sophie.bouvet@publilink.be
(Anne-Sophie Bouvet)

0477/96.63.05

Jean-Baptiste Vanpéstraat 50 - 1190
Brussel

service_juridique.mqsa@yahoo.fr

02/534.20.40

Fierlantstraat 2 - 1190 Brussel

02/345.10.25

Marconistraat 85 - 1190 Brussel

Vrederechter
vzw Atelier des droits sociaux

Buurthuis Saint-Antoine

Gelieve bij voorkeur de e-mail te gebruiken

http://www.atelierdroitssociaux.
be/page/comment-nous-joindre

Centre de planning familial Marconi

De juriste is aanwezig op dinsdag en woensdag, maar
er kan elke dag een afspraak gemaakt worden door te
telefoneren naar het opgegeven nummer.
Na afspraak. Deelname in de kosten.

Aanwezigheid van dieren
Veeweyde

info@veeweyde.be

02/527.10.50

Itterbeekselaan 600 - 1070 Anderlecht

Help Animals

info@helpanimals.be

02/523.44.16

Bollinckxstraat 203 - 1070 Brussel

Verantwoordelijke uitgever: OCMW VORST

Van maandag tot zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur

