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Nachtopvang Huize Triest voortaan het hele
jaar door 7 nachten op 7 geopend

Foto © Huize Triest

De Stad Gent en de Broeders van Liefde bereikten een akkoord om de nachtopvang voor
daklozen verder uit te breiden. Vanaf 18 mei 2019 zal de nachtopvang Huize Triest 7
dagen op 7 open zijn, zowel in de winter als in de zomer.

De vzw Broeders van Liefde biedt reeds geruime tijd 4 dagen op 7 nachtopvang aan in Huize
Triest (Gezondheidstraat 2, 9000 Gent). Huize Triest schakelde zich in het Gentse
nachtopvangsysteem in, en engageerde zich dankzij een subsidie van de Stad Gent om tijdens
de winter 7 nachten op 7 opvang te voorzien.
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.

Nu wordt de nachtopvang verder uitgebreid. Vanaf 18 mei 2019 zal Huize Tiest ook in de
zomerperiode 7 nachten op 7 geopend zijn. 65 bedden zijn zo het volledige jaar beschikbaar
voor Gentse daklozen. Bovendien wordt het zomerreces gehalveerd van 2 naar 1 maand. De
Stad Gent kent een bijkomende subsidie van 87.241 euro toe aan Huize Triest voor de
organisatie van 84 bijkomende nachten daklozenopvang.

'Het aantal weigeringen wegens capaciteitsgebrek ligt in de weekends hoger
doordat de bedden van Huize Triest niet beschikbaar zijn. Ik ben tevreden dat we
tot een overeenkomst zijn gekomen. Dakloosheid kent geen uurrooster, de
behoefte aan hulp stopt niet in het weekend.' 

— Rudy Coddens, schepen van Sociale zaken en Armoedebestrijding
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Laurens Teerlinck, woordvoerder schepen Rudy Coddens, gsm 0484 68 12 59, e-
mail laurens.teerlinck@stad.gent
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