Je verblijft in België, je hebt niet de Belgische nationaliteit en je
bevindt je in enkele van deze situaties:

Wat kan het opvangcentrum doen voor jou?

»» Je bent in een andere situatie terechtgekomen dan deze die je werd
beloofd.

»» een veilig onderkomen;

»» Je wordt gedwongen om dingen te doen die je niet wilt.
»» Je loon is veel lager dan datgene dat je werd voorgespiegeld of je
wordt niet of nauwelijks betaald voor het werk dat je doet.
»» Je wordt door of op vraag van het netwerk dat je naar hier gebracht
heeft, gedwongen te werken om je reis af te betalen.
»» Jij of je familie worden bedreigd, en/of je bent slachtoffer van
geweld.
»» Je documenten werden afgenomen of worden achtergehouden.
»» Je wordt meestal opgesloten. Je leeft helemaal geïsoleerd van de
buitenwereld.
»» Je bent in België terechtgekomen na een lange reis waarvoor je heel
veel geld hebt moeten betalen, en je bent ook slachtoffer geweest van
geweld of je leven werd in gevaar gebracht.

Dit centrum kan je helpen met:
»» steun en hulp op verschillende vlakken (medisch, sociaal,
psychologisch, juridische bijstand).
Dit centrum zal je eveneens de voorwaarden uitleggen om legaal in
België te kunnen blijven. Eén van deze voorwaarden is de politie
relevante informatie te geven over de personen die je uitgebuit hebben.
Hiervoor krijg je, indien je wenst, een bedenktijd nadat het
opvangcentrum je in begeleiding genomen heeft.

Het opvangcentrum is bereikbaar 24 uur op 24 uur.
Discretie wordt gegarandeerd.

Indien je wenst, kan je in contact gebracht worden met of zelf contact
opnemen met een centrum dat gespecialiseerd is in de opvang en
begeleiding van slachtoffers van mensenhandel.
Aarzel dan niet om met één van de volgende centra contact op te nemen
om meer informatie te krijgen over de hulp die ze kunnen bieden en
de specifieke voorwaarden van de procedure voor de slachtoffers van
mensenhandel.
PAG-ASA :
02/511.64.64 – Brussel – info@pag-asa.be
PAYOKE :
03/201.16.90 – Antwerpen – admin@payoke.be
SÜRYA :
04/232.40.30 – Luik – info@asblsurya.be

Cellebroersstraat, 16,
Rue des Alexiens
1000 Brussel/Bruxelles
02/511.64.64
02/511.58.68
info@pag-asa.be		

Leguit 4
2000 Antwerpen
03/201.16.90
03/233.23.24
admin@payoke.be

Rue Rouveroy, 2
4000 Liège
04/232.40.30
04/232.40.39
info@asblsurya.be
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