
DE 13 HUIZEN CAMPAGNE 
Wereldwijde samenwerking - Lokale oplossingen



“   
Want ik had honger en u gaf  me eten, 

ik had dorst en u gaf  me te drinken, 

ik was een vreemdeling en u verwelkomde me, 

ik was naakt en u kleedde me aan, 

ik was ziek en u bezocht me, 

ik zat in de gevangenis en u kwam naar me toe. 

Matteüs  25:35-36
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WIE WE ZIJN, WAT WE DOEN EN HOE U ZICH ALSLID KAN 
AANMELDEN

De Famvin Homeless Alliance (FHA) werd in 2017 in opdracht van de Hoofden 
van de Vincentiaanse familie opgericht om de 400ste verjaardag van de 
geboorte van het Vincentiaanse Charisma te vieren. We willen de wereldwijde 
Vincentiaanse Familie samenbrengen om praktische hulp te bieden en 
systematische verandering aan te moedigen voor de naar schatting 1,2 miljard 
mensen in deze wereld die geen plaats hebben die ze thuis kunnen noemen.

Deze definitie van dakloosheid omvat ook op de straat wonende daklozen, 
vluchtelingen en binnenlandse ontheemden, maar ook mensen die in 
sloppenwijken en precaire huisvesting wonen. 

Met de hulp van de hele Vincentiaanse familie werkt de FHA aan een echt en 
duurzaam verschil te maken voor het leven van duizenden daklozen wereldwijd:

• bevordering van de groei van nieuwe diensten; 
• het opbouwen van een netwerk van Vincentiaanse groepen die werken 

over het brede spectrum van dakloosheid; 
• ondersteuning en ontwikkeling van bestaande en opkomende leiders;
• het delen van beste praktijken in de verschillende delen van de 

Vincentiaanse familie;
• lobbyen voor structurele verandering ter ondersteuning van daklozen op 

nationaal, regionaal en mondiaal niveau;
• het ontwikkelen en beschikbaar stellen van trainingsmateriaal ter 

ondersteuning van dit initiatief dat onze gemeenschappelijke Vincentiaanse 
spiritualiteit weerspiegelt.

Voor meer informatie over de doelstellingen en plannen van de FHA kunt u een 
bezoek brengen aan onze website: vfhomelessalliance.org

U kunt zich als lid  van de FHA aanmelden op onze website en krijgt toegang tot 
het materiaal, een onderzoekscentrum, opleidingsmogelijkheden, conferenties 
en nog veel meer.

Famvin Homeless Alliance
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WAT MAAKT ONS ANDERS?

De Vincentiaanse familie heeft een 400-jarige traditie van dienstbaarheid aan 
de armen in veel verschillende gebieden, waaronder dakloosheid. In die zin 
is de missie van de FHA een bekend terrein voor de meeste Vincentianen die 
over de hele wereld werken. Hoewel de Vincentiaanse Familie op grote schaal 
met daklozen werkt, staat zij meestal geïsoleerd van andere Vincentianen met 
hetzelfde charisma en dezelfde missie.

De FHA biedt nu een structuur om familieleden bij elkaar te brengen, zodat 
ze hun verhalen kunnen vertellen, hun kennis kunnen delen en lokaal kunnen 
samenwerken om gemeenschappelijke wereldwijde doelen ten behoeve van 
daklozen te bereiken. 

Deze doelstellingen omvatten het in kaart brengen van het  wereldwijde  werk van 
Vincentiaanse daklozen; het creëren van een communicatienetwerk zodat we 
onze ervaring en kennis kunnen delen; en het ontwikkelen van een authentieke 
Vincentiaanse stem voor daklozen bij de VN en in andere wereldwijde 
instellingen. Tot slot willen we inspireren tot een reeks gezamenlijke, op actie 
gebaseerde projecten die een echt verschil zullen maken voor het leven van 
daklozen over de hele wereld. Een voorbeeld van hoe we het verschil zouden 
kunnen maken is de 13 Huizen Campagne. 

Famvin Homeless Alliance

“   Wanneer u uit uw gebeden of  de eucharistieviering 
geroepen wordt om de armen te dienen, verliest u 
niets, want de armen dienen is naar God gaan. 

Je moet God in de gezichten van de armen zien.

Vincent de Paul
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WAAR HET ALLEMAAL BEGON

Om na te denken over hoe we vandaag samen kunnen werken aan een 
praktisch antwoord op dakloosheid, hebben we ons laten inspireren door het 
gezamenlijke werk van de Vincentiaanse familie bijna 400 jaar geleden. 

Het begon met de toekenning van het equivalent van een miljoen dollar door 
Lodewijk XIII aan Vincent als schenking voor de missie van zijn congregatie 
in 1643. Vincent koos ervoor om het geld te gebruiken voor de bouw van 13 
kleine huisjes in de buurt van Saint-Lazare, het moederhuis van de Congregatie 
van de Missie, om te zorgen voor verlaten kinderen. De lopende kosten van 
deze huizen werden ondersteund door de Ladies of Charity en de zorg voor de 
kinderen zelf werd onderdeel van het werk van de Dochters van Liefde. Door 
samen te werken hielp de Vincentiaanse familie duizenden kinderen die anders 
op straat zouden zijn gestorven. 

Maar deze Vincentiaanse samenwerking deed zoveel meer voor de daklozen. 
Het leverde hulp aan ontheemden in het oorlogsgebied van Elzas Lotharingen en 
ondersteunde en huisvestte vluchtelingen die het oorlogsgebied ontvluchtten. 
Het voorzag in 1652 in de naam van het Jesus Hospice om oudere mensen die 
op straat of in de sloppenwijken van Parijs woonden, op te vangen, te kleden, 
te voeden en te trainen. Het was verantwoordelijk voor de lancering van Les 
Petites Ecoles (de kleine scholen) die de armen de gaven van alfabetisering, 
rekenvaardigheid en onderwijs brachten en hen in staat stelden te ontsnappen 
aan de armoede tussen de generaties, die vaak eindigde in dakloosheid. 

Tegenwoordig worden we geconfronteerd met dezelfde problemen als Vincent, 
maar dan  wereldwijd. Van de 7 miljard mensen op deze planeet zijn er bijna 
1,2 miljard dakloos - ze zijn ontheemd, wonen in sloppenwijken of op de straten 
van onze steden. Velen van hen worden afgewend in hun grootste nood - een 
sterke herinnering aan die woorden die de vreugde van Luke's kinderverhaal 
temperen: "Er was geen plaats voor hen in de herberg." (Lucas 2:7).

We zijn geïnspireerd door Vincent's 13 huizen. Hij zag een behoefte en reageerde 
met concrete actie. Vandaag de dag zien we de noodzaak van meer dan een 
miljard mannen, vrouwen en kinderen. De 13 Huizen Campagne is opgezet als 
antwoord op hun behoeften; het leren en lenen van de geest van de heilige 
Vincent zelf.  

De 13 Huizen Campagne
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DE CAMPAGNE
Voor ons zijn Vincent´s 13 huizen een inspiratiebron en geen formule. De 
huidige 13 projecten van Huizen zullen er onvermijdelijk anders uitzien in elk 
land, afhankelijk van de behoeften van de lokale gemeenschap. Op sommige 
plaatsen kan het gaan om de ontwikkeling van woningen of opvangcentra voor 
daklozen. Het kan gaan om het renoveren van verlaten flats of de ontwikkeling 
van een dringend noodzakelijke gaarkeuken om de armsten rond een tafel te 
verwelkomen. Het kan een visitatieproject zijn om vluchtelingen in een land 
op te vangen of hen te ondersteunen in de verschillende kampen over de 
hele wereld. Het kan een project zijn dat u al van plan bent, of een project dat 
nog moet worden bedacht. Welke vorm het ook aanneemt, het is een lokaal, 
praktisch antwoord met een langetermijnvisie op dit mondiale probleem.

WAT WILLEN WE BEREIKEN?
We willen dat de 13 Huizen Campagne het leven van 10.000 daklozen over 
de hele wereld de komende 3-5 jaar verbetert en verandert. Meer nog, we 
willen 13 Huizen projecten zien in elk van de 156 landen waar de Vincentiaanse 
Familie werkt. De FHA is ambitieus voor de allerarmsten - omdat de heilige 
Vincent ons dat geleerd heeft.

De 13 Huizen Campagne

“   Moeten we dan passief  blijven in het midden van een wereld die 
lijdt en kreunt?

   Gezegende  Frederic Ozanam
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HOE ZULLEN DE 13 HUIZEN WERKELIJKHEID WORDEN?
Met uw hulp.

De 13 Huizen Campagne steunt op de vindingrijkheid en samenwerking 
van leden van de Vincentiaanse Familie op lokaal niveau. Het kan een 
samenwerkingsverband tussen twee takken zijn of misschien een partnerschap 
met gelijkgestemde groepen. Vincent leerde ons dat het bundelen van 
middelen en betrokkenheid onze impact vergroot. 

In de meeste gevallen zal het aanbieden en/of verbeteren van huisvesting een 
van de kerndoelen van de ontwikkelde projecten zijn. Vincent's aanpak om 
extra steun te geven aan de armen op hun weg uit de armoede, moet echter 
ook een inspiratiebron zijn om hen te helpen uit de armoede te komen. Een 
goed voorbeeld hiervan zijn de "Petites Ecoles", die de cyclus van armoede 
en dakloosheid hebben helpen doorbreken door het aanleren van specifieke 
vaardigheden.

HOE ZAL DE FHA JE ONDERSTEUNEN?
De leden van de FHA hebben toegang tot een breed scala aan middelen 
die helpen bij de ontwikkeling van 13 Huizen projecten. Deze omvatten de 
volgende: 
• sjablonen om te helpen bij het plannen, beheren en werven van fondsen 

voor projecten
• mogelijkheden om met andere leden van de Vincentiaanse familie in 

contact te komen:
o uitwisseling van kennis en expertise
o bruggen te slaan tussen rijk en arm

• voorbeelden van projecten op de FHA-website en sociale media om het 
bewustzijn te vergroten 

• deelname aan regionale en internationale conferenties om ideeën uit te 
testen en van anderen te leren

• financiële steun voor uw project (via het Solidariteitsfonds, afhankelijk van 
de verkiesbaarheid)

• het verlenen van één-op-één-steun voor de ontwikkeling van lokale 
projecten, indien nodig.

De 13 Huizen Campagne
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HOE U HIERAAN KUNT DEELNEMEN

Er zijn vele manieren om betrokken te raken bij de 13 Huizen Campagne. 

I. Creëer Een 13 Huizen Project
Elk 13 Huizen project zal beginnen met een idee - hoe groot of klein ook. Als u 
mensen in uw gemeenschap hebt gezien die een vorm van dakloosheid ervaren, 
nodigen wij u uit om na te denken over die archetypische Vincentiaanse vraag: 
Wat moet er gebeuren?

Zet je ideeën op papier en praat erover met andere groepen binnen de 
Vincentiaanse familie en/of partners die kunnen helpen om het idee te 
verwezenlijken. Vergeet ook niet om te praten met de mensen die u uiteindelijk 
wilt helpen. Zoals de heilige Vincent zei, "De armen hebben je veel te leren."

Na het vaststellen van de behoefte aan en de ondersteuning van uw idee, 
gebruikt u de projectontwikkeling hulpmiddelen die u kunt gebruiken nadat u 
lid bent geworden van de FHA, om uw gedachten verder te structureren en te 
beoordelen welke weg u moet nemen om uw project naar het volgende niveau 
te brengen 

Bedenk ook hoe lokale en/of wereldwijde samenwerkingsverbanden u kunnen 
helpen. De Vincentiaanse Familie heeft een schat aan expertise en er kunnen 
mensen in andere landen zijn die hun ervaringen met soortgelijke projecten 
met u kunnen delen. De FHA is er om u op elk moment te ondersteunen. 
Onze online platformen bieden de mogelijkheid om te praten over ideeën of 
bestaande projecten en andere leden van de Vincentiaanse familie te bereiken 
voor ondersteuning. Wij zijn altijd benieuwd naar uw project en hoe wij u 
kunnen helpen!

De 13 Huizen Campagne

“   Ik ben er nu volledig van overtuigd dat men zich geen zorgen 
hoeft te maken over waar het geld vandaan zal komen als men 
een daad van liefdadigheid doet: het zal altijd komen . 

    Gezegende Frederic Ozanam
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II. Ondersteuning Van Het Solidariteitsfonds
Het Solidariteitsfonds is opgericht om de armere takken te ondersteunen 
bij het ontvangen van de essentiële middelen die nodig zijn om hun dertien 
Huizenprojecten te realiseren. Door geld te doneren aan het Solidariteitsfonds, 
biedt u financiële steun aan de landen en vestigingen die niet over de 
middelen beschikken om de armsten in hun eigen gemeenschap te helpen. 
Het Solidariteitsfonds wordt beheerd en verdeeld door de Congregatie van 
het Mission International Fund. Als u in staat bent om financieel bij te dragen, 
neem dan eerst contact op met de Famvin Homeless Alliance via FHA.info@
famvin.org en wij zullen u meer informatie verstrekken

III. Verstrek Uw Expertise
Als je diepgaande kennis hebt op een specifiek gebied, waarom stel je die 
expertise dan niet ter beschikking van de Vincentiaanse familie in bredere 
zin? Veel individuen, groepen en branches hebben grote ideeën, maar missen 
de middelen om ze tot leven te brengen. Uw expertise is misschien precies 
wat nodig is en kan helpen om een 13 huizen project naar een hoger niveau 
te brengen. Neem contact op met de FHA om ons te informeren over uw 
professionele achtergrond en wij zullen u laten weten wanneer wij denken dat 
een Vincentiaan in een ander land kan profiteren van uw vaardigheden.

De 13 Huizen Campagne

“   Ik weet dat u al uw inspanningen bundelt, zodat u van slechts 
één hart en één wil bent en daardoor alleen maar handelt 
met het verlangen om de wil van God te volbrengen.   
  

           Saint Louise de Marillac
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IV.  Een Pleitbezorger Voor Verandering Worden
Steun de 13 Huizen Campagne door erover te praten met je vrienden, 
kerkgroep of werkplek. Help ons om ons bewust te maken van de omvang van 
de wereldwijde dakloosheid door artikelen te delen op sociale mediaplatforms 
en door mensen aan te moedigen om lid te worden van de FHA. Volg onze 
eigen sociale media platforms op Twitter en Facebook. Details vindt u aan het 
einde van deze brochure. 

WANNEER BEGINT HET ALLEMAAL?

U kunt op elk moment deelnemen aan de campagne. De 13 Huizen Campagne 
loopt over 3-5 jaar:

SEPTEMBER 2018 – Proeffase in verschillende landen met verschillende 
geografische, culturele en economische uitdagingen en verschillende niveaus 
van financiële en personele middelen. Dit stelt de FHA in staat om meer te 
leren over de uitvoering van de 13 Huizen Campagne en om aanpassingen te 
maken.

NOVEMBER 2018 – Lancering van de wereldwijde campagne op de FHA-
conferentie in Rome. De conferentie biedt een eerste gelegenheid om te 
luisteren naar de huidige beoefenaars van de Vincentiaanse familie om 
samenwerkingen te ontwikkelen en mogelijke projecten te overwegen. 

VANAF DEZEMBER 2018 – Ontwikkeling van 13 Huizen projecten over de hele 
wereld. De FHA is beschikbaar om ondersteuning te bieden tijdens deze fase.

De 13 Huizen Campagne is geïnspireerd door Vincents leven, door zijn acties en 
betrokkenheid, en door zijn inzicht dat we op ons best zijn als we samenwerken. 
Wij nodigen alle leden van de Vincentiaanse Familie uit om deel uit te maken 
van deze globale uiting van solidariteit en de campagne aan te grijpen om "ons 
met hernieuwde liefde in te zetten voor de armen en zelfs om de armsten en 
meest verlatenen op te zoeken" (Vincentius de Paulus).

De 13 Huizen Campagne
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NEEM CONTACT MET ONS OP

Wij nodigen u uit om op elk moment contact op te nemen met de Famvin 
Homeless Alliance. Wij beantwoorden graag al uw vragen over de FHA of de 
13 Huizen Campagne. De beste manier om ons te bereiken is via e-mail:  FHA.
info@famvin.org

www.vfhomelessalliance.org

De 13 Huizen Campagne

Famvin Homeless Alliance
@vfhomelessalliance

@famvinalliance

famvin-homeless-alliance

@famvinalliance

mailto:FHA.info@famvin.org
mailto:FHA.info@famvin.org
www.vfhomelessalliance.org


“   Met Gods hulp zult u blijven slagen in uw leiderschap en in uw 
plichten, want het werk van Onze-Lieve-Heer wordt niet zozeer 
door de veelheid van arbeiders volbracht als wel door de trouw 
van het kleine aantal dat Hij roept. 

Saint Vincent de Paul
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