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1  OCMW van Jette
47, Sint-Pieters-kerkstraat - Jette - 02/422.46.11 

Open voor iedereen, rechthebbende op een leefloon of niet.
Onthaal en nooddienstverlening gedurende de dag, zonder 
afspraak, van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u en van 
13u15 tot 16u.
Gesprek en doorverwijzing naar de verschillende OCMW-
diensten:
• Gezondheidszorg (medische kaart, mogelijke financiële hulp 
voor bepaalde kosten...)
• Huisvesting (zoektocht, uitzetting...)
• Socio-professionele integratie (uitzondering: enkel voor 
rechthebbende op een leefloon)
• Schuldbemiddeling en budgetbegeleiding
• Juridische dienstverlening, zonder afspraak, 1ste dinsdag 
en 3de woensdag van de maand, van 17u tot 19u
• Informatiesessie over zoektocht naar huisvesting, op 
maandag van 13u30 tot 14u30 (inschrijving aan het onthaal)
• Permanentie hulp voor zoektocht voor privéhuisvesting, 
op woensdag van 13u30 tot 15u30 (inschrijving aan het 
onthaal).

Bestemd voor dakloze personen en/of wie nood heeft
aan begeleiding.

Verantwoordelijke uitgever : RestoJet.
Niet op de openbare weg gooien.

Met de ondersteuning van het OCMW van Jette en van
Bruss’help.

 

2  RestoJet     0496/26.78.68
36, Kardinaal Mercierplein - Jette

Dagopvangcentrum, onvoorwaardelijk onthaal:
• Van maandag tot vrijdag van 9u tot 17u
• Middagmaaltijd van 11u30 tot 14u30 (2€ het gerecht, 0.50€ de 
soep, drank of dessert)
• Gratis douche van 9u30 tot 16u
• Activiteiten van 14u tot 17u (plastische kunst, culturele 
uitstappen, bordspellen) maandelijkse planning in onze zaal
• Kluisjes (0.50€ / week).
 

 

3  Ange Gardien     02/428.25.33
11-13, Secrétinlaan - Jette

Sociaal restaurant open voor iedereen:
• Van di. tot vrij.: open van 16u tot 20u, maaltijden van 17u tot 19u
• Zat., zo. : open van 9u tot 15u, maaltijd van 12u tot 13u30
• Gratis voor daklozen of personen zonder inkomen. Maaltijd: 4€  
Kind: 2.50€
• Praatgroep in het Nederlands op woensdag (17u-19u).
 

 

4  Club Norwest     0479/28.19.52
93, Jacques Sermonstraat - Jette

Onthaalcentrum open voor iedereen:
• Van maandag tot vrijdag van 10u tot 16u
• Verschillende activiteiten (koken, schrijven…): programma op 
www.clubnorwest.be
• Gratis praatgroep: anonieme spelers, op woensdag van 19u30 tot
21u30 + netwerk van Stemmenhoorders / bipolariteit...
• Thee, koffie: 0.50€. Frisdrank: 1€
• Gratis terbeschikkingstelling van 2 computers.
 

 

5  Les Amis d'Accompagner     02/411.87.54
40, Felix Vande Sandestraat - Koekelberg

Dienst eerstelijnse socio-juridische begeleiding:
• Permanentie zonder afspraak: op donderdag en vrijdag van 9u 
tot 12u. Anders, best afspraak maken per telefoon of per e-mail 
(bruxelles@accompagner.be)
• Oriëntatie, begeleiding voor te zetten stappen (juridische, 
administratieve, financiële stappen, zoektocht naar huisvesting, 
werk, enz.). Meertalige vrijwilligers.
 

 

6  CAW Onthaal Jette     02/486.45.00
107, VUB Campus – Laerbeeklaan - Jette

Nederlands centrum voor sociale actie voor mensen met 
psychosociale problemen:
• Permanentie zonder afspraak op donderdag van 13u tot 16u30
• Gratis telefonische permanenties (0800/13 500) van maandag 
tot vrijdag van 9u tot 17u. Onthaal, oriëntatie, administratieve, 
juridische en financiële begeleiding.
 

 

7  Samusocial Médihalte     02/478.82.50 - 02/478.07.78
95, Ernest Masoinstraat - Laken

Medisch opvangcentrum (onthaal 24/24, 7d/7) voor daklozen die 
lijden aan acute of  chronische ziekte zonder noodzaak tot 
ziekenhuisopname:
• Geen noodopvang: contact en gesprek per tel. alvorens een 
opname, indien er plaats is. Indien mogelijk, een medisch-sociaal 
formulier invullen vooraleer we u een ingangsdatum toekennen.
 

 

8  L'Abordage     02/426.52.67
169, Jules Lahayestraat - Jette

Buurthuis: Seizoensgebonden soepbar, op woensdag om 12u. 
Gratis.
 

 

9  Straathoekwerkers     prevention@jette.irisnet.be - 02/423.11.50
77, Adolphe Vandenschrieck - Jette

Preventiedienst van de gemeente Jette
Gratis onthaal en begeleiding en zonder voorwaarden :
• Uitdelen van dinsdag tot zaterdag, van 12u tot 20u (steun, 
oriëntatie en bemiddeling, enz.)
• Individuele gesprekken op afspraak voor een 
eerstelijnsbegeleiding.
 

 

10  Rode Kruis, afdeling Jette     02/423.19.19
108, Leon Théodorstraat - Jette

Uitdelen : donderdag van 18u30 tot 23u30, gratis:
• Broodjes, soep, koffie, ondergoed, hygiënekits, dekens, boeken, 
enz. U kan met ons contact opnemen om uw aanwezigheid op een 
bepaalde plaats door te geven.
Wekelijkse huisbezoeken door een vrijwilliger: 7d/7, gratis:
• Ontmoeting, gezelschap, gezamenlijke activiteiten, enz.
 

 

11  Accueil Montfort     02/426.87.12 - 02/424.17.53
12, Sint-Pieterskerkstraat - Jette

Onthaalhuis voor alleenstaande vrouwen, van 18 tot 50 jaar, 
zonder kinderen:
• Geen noodopvang
• Afspraak kan genomen worden van maandag tot vrijdag van 9u 
tot 17u.  Voorafgaand intakegesprek
• 16 gemeenschappelijke kamers (volpension: 18€/d) 14 flats (14€/
d, zonder maaltijden).
 

 

12  Sociale Immobiliënkantoren     contact@ais-jette.be 
- 02/421.70.90
284, Jules Lahayestraat - Jette

Aangepaste huisvesting met een aanvaardbare huurprijs:
• Voor de inschrijving op de lijst kandidaat-huurders (voorwaarden 
op www.ais-jette.be) Afspraak maken tijdens onze sociale 
permanenties (ma, di, do, vrij : 9u/12u, vri: 9u/12u-14u / 16u). Vaak
erg lange wachtlijsten voor de toewijzing van een woning.
 

 

13  Fami-Home     02/512.06.73
29, Henegouwenkaai - Jette

Psychosociale thuisbegeleiding: Informatie en inschrijving op 
wachtlijst per telefoon: maandag tot vrijdag (9u tot 16u)
• Thuisbegeleiding (psychosociale-, financiële- en administratieve 
begeleiding) voor alle aanvragers. Inlichtingen per telefoon
• Solidaire huisvesting: gemeenschapshuizen gericht op 
integratie door middel van huisvesting voor daklozen die de straat 
willen verlaten.
 

 

14  Prisme     02/478.49.55                         0476/72.75.89
44, Bonaventurestraat - Jette

Thuisbegeleiding en individuele begeleiding voor personen met 
psychosociale moeilijkheden:
• Telefonisch contact van maandag tot vrijdag tijdens de dag
• Samenwerking met het medisch-sociaal netwerk.
 

 

15  VestiJet     0496/26.78.68
18, Sint-Pieterskerkstraat - Jette

Tweedehandskledij (1 tot 5€) voor mannen, vrouwen en 
kinderen:
• Van maandag tot vrijdag: 8u30 - 12u
• Maandag, dinsdag: 12u30 - 16u
• Donderdag, vrijdag: 12u30 - 15u.
 

 

16  Entre-Autres     02/478.93.62
28, Bonaventurestraat - Jette

Huisvesting in gemeenschapshuizen voor personen met 
psychosociale moeilijkheden:
• Inschrijving op een wachtlijst (6 tot 12 maanden): van maandag 
tot vrijdag van 9u tot 18u, per telefoon. Vereist om in orde te zijn 
met het ziekenfonds en voldoende inkomen  te hebben.
 

 

17  Dag psychiatrisch ziekenhuis "Sans-
Souci"     02/478.04.33
25, Dieleghemsesteenweg - Jette

Opvang en steun voor de personen die aan stabiele 
psychiatrische stoornissen lijden om sociale 
reïntegratieprojecten te ontwikkelen en op te bouwen na 
hospitalisatie:
• Kandidatuur, van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 16u30, voor 
personen die een huisvesting, inkomen of een financiële steun 
hebben, en die in orde zijn met het ziekenfonds
• Sociale reïntegratieprojecten ontwikkelen en opbouwen na de 
hospitalisatie
• Verschillende activiteiten (sport, kunst, ergotherapie…).
 

 

18  Le Pélican     02/502.08.61
20, Vanderborghtstraat - Jette

Individuele psychologische begeleiding voor personen die aan 
een verslaving lijden (drugs, gamen, alcohol):
• Afspraak per e-mail (contact@lepelican-asbl.be) of per telefoon 
van maandag tot vrijdag, van 9u tot 16u30
• Praatgroep . Mogelijke sociale begeleiding
• Online hulp gratis en anoniem:   www.aide-alcool.be      
www.aide-aux-joueurs.be
 

 

19  Centre d'entraide     02/428.90.56
11, Henri Werriestraat - Jette

Gratis voedselpakketten voor personen die een vast verblijf in 
Jette hebben:
• Sociale permanenties zonder afspraak. Van ma. tot vrij.: van 
9u30 tot 11u30
• Mogelijke sociale en administratieve begeleiding.
 

 

20  Caba Jette     02/311.40.04
483, Leopold I-straat - Jette

Solidaire en sociale kruidenierswinkel (voedsel en 
hygiëneproducten):
• Open van maandag tot vrijdag, van 9u tot 17u
• Via afspraak op het OCMW, voor personen met een laag 
inkomen, wonende in Jette.
 

 

21  BiblioJette     02/426.05.05
10, Kardinaal Mercierplein - Jette

Openbare bibliotheek: Ma, vrij: 15u-17u30 / di: 14u-18u30 / wo: 
12u30-18u30 / do: 9u30-17u30 / zat:10u-15u30
• Gratis WIFI, computers (op vertoon van een geldige 
identiteitskaart). Printen: 0,15€ Z/W, 0,50€/kleur.
 

 

  Een Hart Voor Elk     lappelducoeur@outlook.be - 0495/99.21.06

Gratis voedselpakket zonder specifieke voorwaarden:
• Contact per telefoon voor het leveren van een 
voedselpakket/week
Distributie:
• Van november tot maart: vrijdagavond
• Ontmoeting, gesprek, soepbedeling, boterhammen en 
hygiënekits  (dekens en kleren ook verkrijgbaar).
 


