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GESLACHT VAN DE BELLERS
Sinds de start van het gratis 
telefoonnummer komt gemiddeld 
55,8% van de oproepen van 
vrouwen en 44,2% van mannen.
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OPROEPEN EN VRAGEN
Sinds de start van het gratis tele-

foonnummer zijn er gemiddeld 250 
oproepen en 321 vragen per maand 

binnengekomen. De zeer lage 
tendens van het aantal oproepen in 
april (65) wordt niet bevestigd voor 

de maand mei, het aantal oproepen 
neemt weer toe.
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HERKOMST VAN DE OPROEPEN
Bij 77,8% van de oproepen in mei 
werd een postcode genoteerd. 
1000 Brussel blijft de gemeente 
van waaruit het grootste aantal 
oproepen afkomstig is (17 
oproepen). Het wordt gevolgd 
door de gemeenten Elsene (12 
oproepen), Anderlecht (9 oproepen) 
en Sint-Joost (8 oproepen). De 
7,5% oproepen uit Wallonië, en 
Schaarbeek, vertegenwoordigen 7 
oproepen.

THEMA’S
In de maand mei is het meest 

voorkomende probleem bij het gratis 
telefoonnummer huisvesting, dat bij 

meer dan één op de vijf oproepen 
voorkomt. Het percentage oproepen 

met een verzoek om voedselhulp 
is ook hoog (18,2%). Een hoog 

percentage van de oproepen in 
mei betrof verzoeken om een 

luisterend oor of om hulp van meer 
psychologische of geestelijke aard 

(14%).
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