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Het OCMW van Sint-Agatha-Berchem draagt sinds 2014 het label ‘Ecodynamische 

Onderneming’.  

 

OCMW Sint-Agatha-Berchem 
de Selliers de Moranvillelaan 91 
1082 Sint-Agatha-Berchem  
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Met de winter in aantocht doet het OCMW een beroep op de solidariteit en het 

collectief bewustzijn om mensen in noodsituaties te informeren en naar zijn 

diensten te leiden.  

Het OCMW wil eraan herinneren dat er gedurende de winterperiode regelingen worden 

getroffen om de personen in noodsituaties die op zoek zijn naar een beetje steun en een 

plaats waar ze zich kunnen verwarmen, in goede omstandigheden op te vangen. De sociale 

dienst is telefonisch te bereiken op het nummer 02 482 13 55.   

In de gemeente hebben verscheidene personen geen vaste woonplaats. Het OCMW 

bekommert zich om hun situatie en leidt hen naar de sociale dienst. Gedurende deze periode 

trekken de maatschappelijk werkers frequenter door de gemeente, ontmoeten zij die 

personen en organiseren zij de verdeling van warme dranken. 

Het OCMW biedt echter niet uitsluitend een antwoord op precaire situaties naar aanleiding  

van de temperatuur maar wel naar aanleiding van de individuele situaties. Zo is de cafetaria 

van de B@bel Hut Market bijvoorbeeld het hele jaar door open voor Berchemnaren die 

menselijke warmte zoeken.  

 
Praktische informatie 

Opvangplaatsen tijdens de week: 

- Van 8.00 tot 16.30 uur bij de sociale dienst van het OCMW, de Selliers de 

Moranvillelaan 91 te 1082 Sint-Agatha-Berchem (02/482 13 55). 

- Van 16.30 tot 20.00 uur aan de receptie van het woon- en zorgcentrum 

Bloemendal, de Selliers de Moranvillelaan 124 te 1082 Sint-Agatha-Berchem 

(02/563 36 00). 

Opvangplaatsen tijdens het weekend van 8.00 tot 16.30 uur aan de receptie van het woon- en 

zorgcentrum Bloemendal, de Selliers de Moranvillelaan 124 te 1082 Sint-Agatha-Berchem 

(02/563 36 00).  

De cafetaria van B@bel Hut Market is open op dinsdag en donderdag van 13.30 tot 16.00 uur 

en op woensdag van 9.00 tot 12.00 uur.  

 
 
 

PERSBERICHT 

Winteropvang bij het OCMW van Sint-Agatha-Berchem 

 

http://www.cpasberchem.brussels/
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CONTACT  

 
Jean-François Culot, Voorzitter  

0475 52 98 79  
 

PERSCONTACT 
 

02 482 16 08 
info@cpas-ocmwberchem.brussels  
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