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Bericht aan de buurtbewoners van het woonzorgcentrum "Le Saule" 

aan de Gisseleire Versélaan 

Geachte mevrouw, Geachte heer, 

In aansluiting op de informatievergadering van 28 september jl. rond de opvang van vluchtelingen in de 

gemeente Sint-Agatha-Berchem wil het College van Burgemeester en Schepenen nog enkele inlichtingen met u 

delen. 

De vennootschap Senior Assist heeft positief gereageerd op de aanbestedingsprocedure van Fedasil en stelt 

voor om in haar woonzorgcentrum "Le Saule" aan het nummer 23 van de Gisseleire Versélaan 120 

vluchtelingen op te vangen. 

Momenteel voert Senior Assist de nodige werken uit opdat het gebouw zou voldoen aan de eisen die in het 

recente brandweerverslag worden gesteld. Rond 12 oktober zouden in "Le Saule" de eerste vluchtelingen 

terecht moeten kunnen. 

Deze procedure kadert in het uitbestedingsbeleid met betrekking tot de opvang van vluchtelingen van de 

federale regering om op die manier het hoofd te bieden aan de massale toevloed van asielaanvragers. Het gaat 

hier om opvang voor een bepaalde periode en meer in het bijzonder voor een periode van ongeveer één jaar. 

Gelet op het residentiële en gezinsvriendelijke karakter van de gemeente heeft het gemeentebestuur gevraagd 

om voorrang te verlenen aan de opvang van gezinnen. 

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft er zich toe verbonden geregeld overleg te plegen met de 

vertegenwoordigers van Senior Assist om er in het bijzonder op toe te zien dat de regels inzake veiligheid en 

waardigheid worden nageleefd. Mocht u ondanks dit proactieve beleid de minste hinder ondervinden, 

verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met de heer Frédéric Staes, coördinator van het 

opvangcentrum, op volgend adres: frederic.staes@senior-assist.org  of op het nummer 02/465 67 15 (vanaf 

12/10). U kunt daartoe tevens terecht bij de lokale politie op het nummer: 02/412.66.33 – of 02/412.12.12, na 

22.00 uur en tijdens het weekend. 

Tijdens hun verblijf in "Le Saule" wordt de vluchtelingen niet alleen onderdak en eten aangeboden, maar 

worden ze ook begeleid met het oog op een betere integratie (taalcursussen, werk, hulp bij het inschrijven van 

hun kinderen in de scholen, ...). Anderzijds wordt eenieder van ons uitgenodigd om in het licht van de gevolgen 

van dit menselijke drama zijn humanistische waarden te beleven en een hand uit te steken. Particulieren en 

verenigingen die hulp willen bieden, kunnen contact opnemen met het gemeentebestuur via de heer Glenn 

Vincent op volgend e-mailadres:  info@1082berchem.irisnet.be of via telefoon op het nummer: 02/563.52.16 

van 9u tot 16u. 

Samen drukken we de hoop uit dat deze ervaring voor eenieder positief mag zijn. Alvast bedankt voor de 

medewerking.         Sint-Agatha-Berchem, 6/10/2015 

De Gemeentesecretaris,      De Burgemeester, 

Philippe ROSSIGNOL      Joël RIGUELLE 
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