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Gezocht: 180.000 woningen  
voor een warme thuis
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Vlaanderen kampt met een wooncrisis. 180.000 gezinnen wachten op 
een sociale woning, vaak al jaren lang. Het woonbeleid faalt. Het is 
tijd voor actie en oplossingen die echt werken: meer en betere sociale 
woningen en een woonbeleid dat de kwaliteit en de betaalbaarheid 
van private huurwoningen verbetert.  
Maak het mee tijdens de acties van onze 57 verenigingen op de 
Werelddag van Verzet tegen Armoede op 17 oktober.

Meer info en acties op 17oktober.be



 
 
 
 

Facebook: Stop De Armoede   |  Website: stopdearmoede.welzijn.net

Meer info

Wonen is een recht voor iedereen!

Meer dan 2400 Aalstenaars staan op de wachtlijst voor een sociale woning. 
De wachttijd kan oplopen op tot meer dan 5 jaar. Deze gezinnen moeten met 
een klein budget op zoek naar een woning op de private huurmarkt,  waar  
ze vaak terechtkomen in een te dure, te kleine of ongezonde huurwoning.  
De gevolgen van slechte huisvesting wegen door op heel het gezin: gezond-
heidsproblemen, stress, minder onderwijskansen, sociaal isolement,… 

We roepen op om werk te maken van een solidair woonbeleid met meer 
betaalbare en kwalitatieve woningen, want iedereen heeft recht op een  
goed dak boven zijn hoofd!

Op zaterdag 15 oktober op de Grote Markt in Aalst  
wordt de droom van zovele mensen op wachtlijsten en  
in moeilijke leefomstandigheden visueel gemaakt. 

Roep je mee op voor solidaire antwoorden en actie  
tegen de wooncrisis? Kom dan naar onze actie  
op zaterdag 15/10.

Waar?  Grote Markt, Aalst 
Wanneer?  Zaterdag 15 oktober, 15u-17u

Werkgroep Stop de Armoede. Open samenwerkingsverband 
van Aalsterse organisaties en personen in het kader van de 
Werelddag van Verzet tegen Armoede. Met steun van Stad 
Aalst - lokaal sociaal beleid.
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