
Projecten

Het crisiscentrum biedt permanente opvang (7 dagen op 7) in een gemeenschapskader 

en omvat een dagcentrum en een centrum voor noodopvang met overnachting.

Spuitenruil: dit systeem, dat 24 uur per dag en 7 dagen per week anoniem toegankelijk is, 

vergemakkelijkt de toegang tot steriel injectiemateriaal (spuiten, aluminium schaaltjes, 

ascorbinezuur enz.), inhalatiemateriaal (crackkits, aluminiumfolie enz.) en 

snuifbenodigdheden (snuifpijpjes, fysiologisch serum enz.).

4.813 spuiten 
uitgedeeld

8.791 bezoeken
1.160 verschillende 
personen

Fases 4 & 5: dit begeleidingsproject (uitgewerkt met de hulp van het OCMW van Stad 

Brussel) beschikt over 8 studio's met toezicht voor individuele bewoners (of uitzonderlijk 

voor een koppel) gedurende een variabele periode (maandelijks hernieuwbaar, 

afhankelijk van het geval).

18 mensen gehuisvest 87% bezettingsgraad

Afdeling Gevangenis: opvang na hechtenis

Transit voert een integratieproject uit met (ex-)gedetineerden met een 

verslavingsprobleem door ze in de gevangenis te bezoeken in de Brusselse regio (Vorst, 

Sint-Gillis en Berkendael). In het kader van een opvang na detentie worden de 

voorwaarden geschept voor een eventuele opvang in het crisiscentrum, naar aanleiding 

van penitentiair verlof, een uitgaansvergunning of een invrijheidstelling.

100 bezoeken aan de Brusselse 
gevangenissen

44 verschillende personen 
direct na vrijlating uit de 
gevangenis opgevangen

693 verschillende 
personen opgevangen 
(waarvan 34% nieuwe 
aanvragen)

89% mannen
11% vrouwen

7865 keer opvang geboden : 
3599 overdag en 4266 voor de 
nacht
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GOVB: in 2016 vertrouwde Brussel Preventie & Veiligheid (BPV) Transit de rol van 

Gewestelijke Operator inzake Verslavingen in Brussel (GOVB) toe. Transit coördineert en 

operationaliseert de maatregelen die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op dit gebied 

neemt met alle publieke en private actoren op dit terrein. Dit vertaalt zich in opleidings-, 

communicatie-, onderzoeks- en programmeringsopdrachten voor het toekomstige 

geïntegreerde centrum.

Transit Straat: een team van 8 straathoekwerkers, vergezeld van een verpleegkundige, 

een psycholoog en een veldcoördinator, doet rondes op het grondgebied van de 19 

gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om een band met de meest 

gemarginaliseerde personen tot stand te brengen of te herstellen.

402 personen werden 
opgevolgd in de 19 
gemeenten van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest

656 op straat toegediende 
zorgen

3.665 begeleidingen naar 
hulp- en zorgdiensten

438 professionals opgeleid 
(uit de sector veiligheid en 
preventie)

29 verschijningen in de 
gedrukte en audiovisuele 
media.

3 informatieve dossiers en 
19 gemeentelijke verslagen 
gepubliceerd voor de 
overheid (burgemeesters, 
minister-president, BPV ...)

9 antwoorden op 
parlementaire 
interpellaties over de 
verslavingsproblematiek

Vrouwenruimte: toegankelijk voor alle vrouwelijke (ex-)drugsgebruikers (ook het publiek 

van buiten Transit) gedurende één namiddag per week. Het is een plaats waar ze weer 

vrouw leren zijn, iets wat vaak wordt verwaarloosd in precaire leefomstandigheden. De 

vrouwen gebruiken deze ruimte zoals ze willen.

34 vrouwen voor 100 bezoeken 52 permanenties
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