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Christine Mahy: Het recht op wonen van de armsten in de Ardennen 
 

 

Christine Mahy is een “grande dame” in Wallonië op het vlak van de strijd tegen de armoede. 

Vanuit haar opleiding als sociaal assistent heeft zij een krachtige overtuiging en engagement 

opgebouwd op socio-cultureel vlak, waar zij actief was op landelijk gelegen plekken in de 

provincie Luxemburg. Vandaag is zij directeur van het Waals netwerk tegen armoede (Réseau 

Wallon de lutte contre la pauvreté). Voor haar opmerkelijk werk ontving zij verschillende 

prijzen, waaronder een eredoctoraat aan de Universiteit van Luik. Het trof de Universiteit van 

Luik welke bijzondere, vooruitstrevende rol Christine Mahy speelde op het vlak van het 

bevorderen van levenslang leren en op het vlak van cultuur. 

 

Niemand leek ons beter geplaatst om de impact van de overstromingen te schetsen op het recht 

op wonen van de allerarmsten in de Ardennen.  

 

Een gesprek over het stigma van armoede en de ligging van de woningen, over waarom men 

zich niet verzekert, over de zware inspanningen opdat ook mensen in armoede gehoord worden 

en…. over wat het recht op wonen ook zou kunnen zijn... 

 

 

Wordt het recht op wonen van mensen in 

armoede het meest getroffen door de 

overstromingen in de Ardennen?  

 

“Ja, alleen al door de plek waar mensen in 

armoede een woonst vinden die betaalbaar 

is en voldoet aan hun wensen, zijn zij meer 

dan anderen getroffen door de 

overstromingen. Dit geldt evenzeer voor 

mensen die aan de rand van de armoede 

terechtkomen, bijvoorbeeld doordat zij hun 

werk verliezen of doordat ze deeltijds 

werken en hun relatie verliezen, of omdat ze 

eenoudergezinnen zijn. Ze zijn bijna altijd 

de eerste slachtoffers. Het recht op wonen 

betekent in België helaas niet dat iedereen 

er toegang toe heeft. Bijgevolg vinden 

mensen in armoede dikwijls een oude 

woonst in het dal van de vallei of zoeken ze 

een geïsoleerde woning op een camping, 

bijvoorbeeld in een chalet of caravan.  

 

De huizen zijn minder duur omdat ze slecht 

gelegen en oud zijn. Zowel op de private 

huurmarkt als in de sociale huisvesting vind 

je huizen met een gevaarlijke ligging. Ook 

het opvangen van migratie voldoet vaak 

niet aan de fundamentele rechten. We zien 

verschillende zwaar getroffen wijken langs 

de rivier waar veel mensen met 

migratieachtergrond wonen. Sommigen 

zijn verhuisd omwille van economische of 

politieke redenen. Er zijn ook een heel 

aantal mensen zonder papieren in die 

wijken. Over hen weten we helemaal niets.  

 

“Ik heb vaak mensen horen zeggen dat de 

rust van de natuur na een heel bewogen 

leven waarin men zich keer op keer moest 

verantwoorden, deugd deed.” 

 

Specifiek in deze wijken zien we ook dat 

sommige mensen een klein, oud huis 

konden kopen, dat minder duur bleek dan 

huur betalen. Ze vonden er een zekere 

levensvreugde, ook al waren die huizen 

slecht gelegen. In de vallei van de Vesder 

vinden we veel kleine huisjes. Het zijn de 

arbeiderswoningen uit een ver industrieel 

verleden. 

 

Door het stigma dat op armoede kleeft, 

zoeken heel wat mensen in armoede 

alternatieven om meer verborgen te leven 

op geïsoleerde plaatsen, bijvoorbeeld om de 

moeilijke sociale contacten en conflicten uit 

het verleden te vermijden. Zij zoeken een 

definitieve woonst in een caravan of een 

chalet op toeristische of bosrijke plekken, 

die heel vaak vlakbij een rivier gelegen is. 
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Daar voelen ze zich met rust gelaten. Je zou 

kunnen zeggen dat ze daar geen 

kwalitatieve woonst hebben. Toch wil dat 

niet zeggen dat die plekken niet 

geapprecieerd worden. Ik heb vaak mensen 

horen zeggen dat de rust van de natuur na 

een heel bewogen leven waarin men zich 

keer op keer moest verantwoorden, deugd 

deed.  

 

Net om die redenen zijn er heel veel mensen 

die hun woonst die ze hebben kunnen kopen 

of huren verdedigen en dat wordt dikwijls 

een probleem…” 

 

Bestaan er cijfers van het aantal mensen 

in armoede die geraakt zijn door de 

overstromingen?  

 

“Dat is heel ingewikkeld. Verschillende 

gemeenten registreren volgens 

verschillende criteria. Een veelzeggend 

cijfer dat toch een indicatie geeft dat een 

enorm aantal mensen in armoede getroffen 

zijn, is het percentage huurders dat geen 

verzekering kon nemen. Dat bedraagt 

ongeveer 40 tot 50 procent van de getroffen 

huurders.  

 

Er zijn veel sociale woningen getroffen, ook 

veel woningen die afhangen van sociale 

verhuurmaatschappijen … 

 

Maar heus niet alle mensen die in armoede 

leven, wonen in een sociale woning. Zo 

worden bijvoorbeeld een 100-tal mensen 

van de gemeente Trooz nog in een collectief 

opvangcentrum geholpen. In Luik zijn er 

200 plaatsen en moet men een tweede 

opvangplaats van 100 plaatsen openen.  

 

Daarnaast zijn er ook “de onzichtbaren”, 

mensen die slecht gehuisvest waren en bij 

iemand woonden zonder officiële 

huisvesting of mensen zonder papieren. 

 

Het Waals Gewest heeft de gemeenten in 

categorieën opgedeeld. Men beschouwt de 

gemeenten Limbourg, Pépinster en Trooz 

als de drie meest prioritaire gemeenten. Dat 

zijn al drie gemeenten met zware sociaal-

economische problemen. De tweede meeste 

prioritaire gemeenten zijn Chaudfontaine, 

Luik, Theux en Verviers, Rochefort- 

Jemelle en Esneux… In Chaudfontaine heb 

je de twee uitersten:enerzijds, mensen die 

heel comfortabel leven en anderzijds, het 

bescheiden dorp Vaux-sur-Chèvremont, 

waar alles veel ingewikkelder is. Jemelle is 

bijvoorbeeld een deelgemeente van 

Rochefort die zwaar getroffen is en die heel 

arm is.  

 

Ook in Marche-en-Famenne vlakbij waar ik 

woon, zijn er veel gebouwen van sociale 

huisvesting zwaar getroffen. In Trooz zijn 

er drie sociale woonwijken getroffen. We 

zien nu dat allicht slechts één van deze 3 

wijken herbewoonbaar zal worden…” 

 

Zijn mensen in armoede sneller 

slachtoffer van beslissingen die aan hun 

fundamentele rechten raken dan 

anderen? 

 

“De overstromingen in de Ardennen en al 

de gevolgen zijn voor alle betrokkenen erg, 

maar nog erger voor de mensen in armoede. 

De plek waar zij wonen is voor hen vaak 

hun laatste toevluchtsoord die ook heel 

fragiel is. Er is één welbepaalde gemeente 

waar de burgemeester heel snel zonder 

enige bemiddeling of dialoog is overgaan 

tot de uithuiszetting van mensen die in een 

caravan of mobilhome woonden. Het staat 

nu al vast dat het recht op een woning veel 

moeilijker gerespecteerd zal worden voor 

mensen in kwetsbare posities dan voor 

mensen die goed verzekerd zijn, al hun 

papieren in orde hebben, de relaties hebben. 

En zelfs die mensen zijn al sterk 

dooreengeschud door de gebeurtenissen. 

 

“Het recht op wonen is een ander 

grondrecht dan de andere, dat is het dak 

boven je hoofd, de plek waar je je geluk en 

verdriet beleeft.”  

 

Er zijn experten die huizen onbewoonbaar 

verklaren. Hoe gaan kwetsbare mensen zich 
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verdedigen tegen deze beslissingen? Wie 

gaat er beslissen over de waarde van hun 

beschadigd huis? Sommige mensen staan 

heel zwak om zich te verdedigen. 

 

Ook de sterke stigmatisering van niet-

verzekerden is een groot probleem. Er zal 

een heel klein percentage van mensen zijn 

dat onoplettend was of geen zin had om 

collectief bij te dragen… Maar de 

meerderheid moet keuzes maken: of de 

verzekering betalen, of alles op orde te 

hebben voor de kinderen zodat de 

jeugddiensten hen niet kan verwijten een 

slechte ouder te zijn, of de schoolreis 

betalen zodat hun kind niet met de vinger 

wordt gewezen… 

 

Het is algemeen bekend dat de franchises 

van verzekeringen gestegen zijn. Als men 

klein woont, is het schadebedrag vaak een 

klein bedrag dat de franchise niet overtreft. 

Arme mensen worden dus dikwijls 

geconfronteerd met verzekeraars die altijd 

nee zeggen. Er waren 2 economisten van het 

Waals Gewest die een heel eenduidig 

schulddiscours hanteerden. Volgens hen 

moest dat de samenleving niet betalen voor 

mensen die zich niet bij een systeem van 

verzekering en solidariteit hadden 

aangesloten. Het is echt nodig dat we onze 

manier van denken op dit vlak 

verruimen…” 

 

Doet de ramp in de Ardennen u ook 

dromen van een betere bescherming van 

het recht op wonen? 

 

“Ik zou het niet begrijpen als de 

overstromingen op termijn niet stelselmatig 

voor een betere bescherming van het recht 

op wonen zouden zorgen. Het recht op 

wonen is geen consumptieproduct, het is 

een bijzonder grondrecht: het dak boven je 

hoofd, de veiligheid, je familieplek, de plek 

waar je je geluk en verdriet beleeft en van 

waaruit je je sociale contacten opbouwt. We 

moeten nu echt opletten dat de meest 

kwetsbaren niet een derde keer getroffen 

worden: als zij vergeten worden, zou dat 

dramatisch zijn. Mensen organiseren zich 

ondanks de armoede. Ze proberen het hoofd 

boven water te houden. Niet alleen op 

economisch vlak, ook om zich als een mens 

te voelen die bestaat en meetelt. Het leven 

van mensen in armoede is zo moeilijk dat 

het soms precies niet van belang lijkt in de 

aanblik van de ander. 

 

We moeten de middelen, de energie en de 

waakzaamheid aan de dag leggen om te 

zorgen voor betaalbare woningen waar 

mensen zich thuis voelen. Als de 

heropbouw ervoor zou zorgen dat de 

nieuwe huizen onbetaalbaar zijn, of als men 

wijken bouwt waar de mensen zich niet 

welkom voelen, zou dit een drama zijn. 

 

Ik vind dat het recht op wonen sterk in vraag 

gesteld is door de realiteit, maar het is 

interessant dat het recht in vraag gesteld 

wordt om de ongelijkheid, de armoede en de 

sociale breuklijnen te verminderen. 

Hetzelfde geldt voor de 

schadevergoedingen. Gaan we het 

rampenfonds aanspreken en ons verder niet 

afvragen waarom mensen zich niet 

aansluiten bij de bestaande systemen? Ik 

hoop het niet.” 

 

Wordt er ook aan andere fundamentele 

rechten geraakt door de 

overstromingen? 

 

“Jazeker, wie in de Vesdervallei woont, 

heeft een auto nodig. Nu hebben veel armen 

geen auto meer. Je zou kunnen zeggen dat 

dat goed is voor het klimaat, maar als je je 

niet kan verplaatsen, heeft dat ook een grote 

impact op je fundamentele rechten, zoals 

beroep doen op gezondheidszorg, 

onderwijs, vrije tijd, cultuur, werk, je 

sociale contacten… Nieuwe auto’s met 

omniumverzekeringen worden 

terugbetaald. De meerderheid van de armen 

heeft een tweedehandsauto waarvan de prijs 

heel snel daalt. Het minder nemen van 

verzekeringen is ook hier een economische 

indicatie. Er zijn veel mensen die tevreden 
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waren dat hun oude auto hen nog ergens 

heen bracht… Nu hebben ze niets meer.  

 

We zien ontzettend veel solidariteit in de 

streek, met de opkuis, de giften… en die 

solidariteit wil ik echt naar waarde schatten. 

Toch is de timing goed afgestemd op 

sommigen en helemaal niet op de noden van 

anderen. Zwakke huurders waarvan de 

sociale woning pas binnen vier, zes of 

negen maanden beschikbaar zal zijn, 

hebben op dat moment meubels en elektro 

nodig. Als men spreekt van mensen die hun 

huisraad niet komen ophalen, is dat vaak 

omdat zij geen huis hebben. De solidariteit 

is heel positief en tijdelijk. Die tijdelijkheid 

maakt het heel complex voor mensen in 

armoede. Zij moeten gehoord worden in de 

meest complexe realiteit.” 

 

Onderneemt jullie netwerk maatregelen 

opdat mensen in armoede niet extra 

gesanctioneerd worden omwille van de 

armoede waarin ze zich bevinden?  

 

“Ja, we hebben aan de federale regering 

gevraagd dat werklozen nu en gedurende 

enkele maanden niet gesanctioneerd 

worden omdat ze geen werk vinden op het 

moment dat ze nog op zoek zijn naar een 

woonst. Bij de OCMW’s merken we dat er 

meer begrip is omdat zijzelf ook getroffen 

zijn door de overstromingen.  

 

We hebben ook verkregen om de toepassing 

van het statuut van samenwonende te 

bevriezen in alle sectoren van de sociale 

zekerheid tot eind december voor de 

samenwoner die iemand in moeilijkheden 

opvang biedt… We moeten ervoor opletten 

dat het recht de solidariteit tussen mensen 

niet belet. Wanneer iemand een 

inkomensgarantie voor ouderen ontvangt, 

mag men dat niet verliezen omdat men 

logeert bij een ander persoon. Los van de 

overstromingen is dit een belangrijk 

strijdpunt: het statuut van samenwonende 

belet de solidariteit, splitst families, belet 

koppels om samen te wonen, belet mensen 

om daklozen op te vangen… We boeken nu 

een tijdelijke vooruitgang door de 

omstandigheden. Tegelijkertijd is het een 

opportuniteit om aan te tonen dat het recht 

de solidariteit tussen mensen en tussen 

families belet.  

 

We hebben ook verkregen dat bepaalde 

werknemers met een laag inkomen tot eind 

september op tijdelijke werkloosheid 

konden blijven, zelfs als ze hun werk niet 

hadden verloren, omdat sommigen hun tijd 

beter kunnen benutten om hun huis te 

redden of te renoveren.” 

 

Denken jullie aan procedures, zoals een 

klimaatzaak? De slachtoffers van de 

overstromingen zijn geen 

grootverbruikers en de oorzaak van de 

overstromingen ligt dus in geen geval bij 

hen. 

 

“Dat idee begint te rijpen. Het is heel 

belangrijk dat het van de mensen zelf komt. 

Zij moeten gerespecteerd worden. Als 

mensen gebruikt worden om voor de kar 

van een klimaatzaak gespannen te worden, 

werkt dat niet… Wel is er een zware woede 

bij de mensen: er zijn mensen wiens huis 

vernield is, maar er zijn ook doden. Er is een 

intentie die in de richting klimaat gaat… 

We weten dat het niet de mensen zijn die in 

kleine huizen wonen, die vaak het vliegtuig 

nemen. Zij zijn niet de grote verbruikers. Ik 

denk dat dit idee aan het kiemen is. 

 

In ieder geval hebben we in ons Netwerk 

tegen armoede beslist dat 2 mensen al hun 

tijd zullen investeren aan de 

overstromingen. Enerzijds om diegenen die 

de meeste hulp nodig hebben, bij te staan 

opdat hun rechten gewaarborgd worden. 

Anderzijds om ervoor te gaan dat er zowel 

op Waals als op federaal vlak een 

transversale aanpak komt, zowel voor 

ruimtelijke ordening, huisvesting, 

waterbeheer, woonst, klimaat en kwetsbare 

doelgroepen. We moeten samenwerken 

zodat de nieuwe zones niet ten voordele van 

sommigen en ten nadele van anderen zullen 

zijn.  
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Dat wordt niet gemakkelijk, want 

momenteel werkt elke minister op zijn 

domein. De vastgoedspeculatie is al 

begonnen. Er zijn al projectontwikkelaars 

die straten of buurten willen opkopen. Wij 

proberen ervoor te zorgen dat de meest 

kwetsbaren gehoord worden in die 

beslissingen. Er wordt te gemakkelijk 

gezegd door de overheid dat men armoede 

kent en begrijpt. Om u een eenvoudig 

voorbeeld te geven: de Waalse minister van 

energie, Henry had een taskforce opgestart 

rond verwarming en energie. Vanuit een 

goede intentie zei de minister dat we 

moesten opletten om niet opnieuw 

vervuilende stookolietanks te installeren. 

Hij zou een overheidsopdracht uitschrijven 

voor pelletkachels. Wij hebben daar vragen 

over gesteld: om een pelletkachel te 

installeren, heeft men een plek nodig die 

droog is. Niet iedereen heeft dat. Ook het 

kuisen van zo een kachel is niet zonder 

risico voor ouderen. Dit is een heel 

eenvoudig voorbeeld dat aantoont dat 

vanuit de beste intentie de meest 

kwetsbaren zo over het hoofd gezien 

worden…” 
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