Rafael VZW werd in 1994 opgericht door pastoor Reginald Rahoens en is de eigenaar van
de voormalige St. Anne's kliniek in Anderlecht. Op deze 14.000 m2 ontstond een christelijke
woongemeenschap dat onthaal en onderdak biedt aan mensen in kwetsbare situaties
(vluchtelingen, migranten, enz.). Op het hoogtepunt werden tot 360 bewoners gehuisvest
in de 147 appartementen en studio’s. In de kapel met 100 zitplaatsen vond er dagelijks een
mis plaats voor bewoners en diverse lokale gemeenschappen. Tot 2015 was er ook een
sociaal restaurant. Ook vandaag helpt onze voedselbank twee keer per week meer dan 600
begunstigden.
De VZW staat open voor iedereen, ongeacht zijn of haar oorsprong, overtuiging of
levensweg en biedt hulp bij huisvesting en integratie. Rafael voert zijn missie uit in
samenwerking met het Aartsbisdom van Mechelen-Brussel. In de loop der jaren is het
gebouw echter sterk verouderd en drong een algemene renovatie zich op. Daarom
lanceerde Rafaël samen met enkele andere verenigingen in 2017 een groot
renovatieproject. Gelegen op het stadsplan in een gebied van "collectief belang", zal het
nieuwe Rafaël project huisvesting en diensten voorzien en openstaan voor de buurt.
De 52 toekomstige wooneenheden zullen via een sociaal verhuurkantoor (SVK) worden
beheerd door partnerorganisaties:
- Convivial (vluchtelingenhulp)
- l'Ilôt (reïntegratie van daklozen)
- Spullenhulp (ondersteunde accommodatie).
Een sociaal gezondheidscentrum van meer dan 800 m² zal er zijn deuren openen
evenals een kinderdagverblijf voor 42 kinderen. De nabijgelegen parochie zal er
ruimten gebruiken voor haar verschillende activiteiten. Een nieuw sociaal restaurant zal
het daglicht zien en tegelijkertijd zal bij de heropening de voedselbank opnieuw
geactiveerd worden.
De renovatiestudies van het gebouw zijn afgerond, de bouwvergunning wordt
binnenkort afgeleverd. De werkzaamheden beginnen begin 2021 voor een periode van
30 maanden.
Om de werken veilig te kunnen uitvoeren, moet het gebouw leeg zijn. Er zijn nog
steeds ongeveer 30 bewoners die op zoek zijn naar een nieuw huis tegen eind
september. We doen daarom een warme oproep naar verhuurders die
appartementen zouden hebben in de buurt van 500€ voor bescheiden mensen.
U bent geen huiseigenaar, maar u wilt dit project steunen? Dan kan u een gift
doen op rekening BE10 0000 0000 0404 (BIC BPOTBEB1) van de Koning
Boudewijnstichting met als mededeling 128/2540/00083
Contact en info:
Marie-Françoise Boveroulle - 0475547881 - solidarite@vicariat-bruxelles.be
Perscontact:
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