
:: Basis
Heden ten dage wordt in de Europese landen de situatie van de migranten als maar hachelijker tengevolge van de verstrengde 
migratiewetten en de veelvormige sociale crisissen. Met talrijke vreemdelingen veroordeeld ‘dakloos’ te leven, is het gebrek aan 
huisvesting een teken van deze verergerde situatie.

De josefa Stichting, tezamen met andere wilskrachtige elementen, wenst een antwoord te bieden aan de crisis van het onthaal 
van migranten in België.

Door de oprichting van een opvangruimte in hartje Brussel wenst de josefa Stichting, in samenwerking met verschillende sociale 
en economische partners, op haar manier de uitdaging aan te gaan om migranten die beslist hebben te leven binnen de Belgische 
samenleving, op te vangen, te huisvesten en te begeleiden.

Wij zijn ervan overtuigd dat de migrant rijkdom met zich meedraagt en dat wij tezamen, de één met de ander, als vredesartiesten, 
allen, de vruchten zullen plukken van deze vernieuwde blik.

:: actie
Aldus stelt de josefa Stichting zich tot doel, door huisvesting van de migranten, bij te dragen tot hun sociale, duurzame en 
evenwichtige inschakeling, evenals tot de ‘integrale ontwikkeling’ van vluchtelingen en asielaanvragers die zeer kwetsbaar zijn 
ingevolge hun gedwongen migratie.

Ons ontvangsthuis zal een mooie duurzame en uitnodigende woonst uitmaken; gelegen midden in een Brusselse gemeente 
die met haar openbare, gezondheids- en sociale infrastructuur de inschakeling van de bewoners ervan bevordert, zonder de le-
venskwaliteit van de gemeenschappen die er leven te benadelen. 

In die zin zal de josefa Stichting zorg dragen voor de huisvesting van degenen die, begeleid door de bevoegde sociale orga-
nismen, een project van sociale oriëntatie hebben aangevat dat ertoe strekt hun inschakeling als volwaardige burger te verzekeren.

Daarenboven engageert de josefa Stichting zich ertoe elke persoon als mens in al zijn dimensies (fysiek, psychologisch en spiri-
tueel) te bejegenen en in respect van de persoonlijke overtuiging van elkeen.

Tenslotte moedigt de josefa Stichting, in de schoot van haar onderzoekscentrum, de politieke reflectie aan i.v.m. migratie, huis-
vesting en sociale inschakeling.

:: structuren
Naar Belgisch recht, verzekert de josefa Stichting een permanente band met de lokale machthebbers. De erkenning van haar 
openbaar nut stelt haar in staat belangrijke materiële bronnen aan te boren. In de beginperiode vergemakkelijkt de steun van de 
Koning Boudewijn Stichting het vergaren van fondsen buiten het Belgische grondgebied.

De josefa Stichting wordt geleid door een raad van bestuur bijgestaan door een technisch comité samengesteld uit vier centra 
met volgende bevoegdheid : operationeel centrum, human ressources, administratief en financieel beheer, fondsenwerving.

:: inkomsten
Om haar doeleinden te bereiken, beschikt de josefa Stichting, stichting met een kapitaal dat gedeeltelijk verbruikbaar is, over 
een sterke financiële autonomie : een globale enveloppe van 10 miljoen euro (met ongeveer 70 % private inbrengen) kan worden 
aangesproken. Zij kan hiervoor steunen op menslievende schenkers en financiële partners die hun steun willen betuigen voor de 
totstandkoming van een onroerend project van formaat en architecturaal alsmede ecologisch kwalitatief hoogstaand, met het oog 
op de waardige en duurzame ontvangst van migranten in België.

Aldus wordt in ons ontvangsthuis een ruimte toebedeeld voor een economisch project (parkings, verblijven, voedingsbedeling, 
…) of een sociaal project (gezondheidscentrum, dienstenverstrekking, multicultureel centrum). De eco-structuur van het gebouw 
wordt het uitstalraam van een vernieuwende onroerende promotor of stedenbouwkundige. 

:: ethiek
De josefa Stichting zet zich volop in voor de sociale inschakeling van de aangenomen personen (langdurig verblijf, werk of 
beroepsvorming) en voor hun integrale ontwikkeling door ‘kwalitatieve’ actie op maat van het engagement van alle aanwezige 
actoren. Bijgevolg veruitwendigen de ethische grondslagen van de josefa Stichting zich, alvast in haar bevoegdheden, in de 
motivering van de projectgroep en de doorzichtigheid van de verworven fondsen, maar tevens in de betrokkenheid van iedereen, 
zowel bewoners als schenkers, zowel sociale als financiële partners, teneinde het vreedzaam samenleven en een onderlinge men-
taliteitsverandering te bevorderen.
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