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Nieuwe verwerving en eerste samenwerking
met Samusocial van Brussel
Brussel, 23 november 2021, Inclusio, gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) actief op het
gebied van sociaal vastgoed, heeft het genoegen de verwerving aan te kondigen van een nieuw gebouw
dat zal verhuurd worden aan Samusocial die er 160 daklozen zal kunnen huisvesten, waaronder 45 die
medische verzorging nodig hebben.
Het gebouw, gelegen aan de Prins van Luiklaan 38 in Anderlecht, heeft een bovengrondse oppervlakte van
3.342 m² en telt 5 verdiepingen. Er zijn renovatiewerken aan de gang om dit gebouw, dat voor het laatst in
2011 werd gerenoveerd, een nieuw sociaal leven in te blazen.
Dit centrum voor kwetsbare personen kan deze winter dus worden gebruikt door Samusocial, dat het vanaf
1 december 2021 zal huren.
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Marc Brisack, CEO van Inclusio: "Met deze verwerving versterkt Inclusio het aandeel van haar activa dat in
sociale infrastructuur is geïnvesteerd. Wij zijn verheugd dat wij een eerste partnerschap kunnen aangaan
met Samusocial, waarmee wij de afgelopen maanden verschillende mogelijkheden hebben onderzocht.
Dankzij deze maatschappelijke investering, die ten goede zal komen aan mensen in een zeer kwetsbare
situatie, overschrijdt de vastgoedportefeuille van Inclusio de symbolische grens van 200 miljoen EUR, slechts
één jaar na de beursintroductie".

Sébastien Roy, algemeen directeur van Samusocial: "Het centrum voor kwetsbare personen dat we openen
in het gebouw van Inclusio zal Samusocial in staat stellen medische huisvesting te bieden aan daklozen die
zorg nodig hebben en stabiliserende steun aan bijzonder kwetsbare geïsoleerde mensen. Het zoeken naar
geschikte gebouwen is een permanente uitdaging voor een dienst als Samusocial, die tot 1.500 mensen per
dag opvangt in een tiental opvangstructuren. Het is dankzij de ontwikkeling van samenwerkingsverbanden
met privé-vastgoedspecialisten zoals Inclusio dat Samusocial nu de betrouwbaarheid van haar
infrastructuren kan versterken en de kwaliteit van het onthaal kan verbeteren van de mensen die we
dagelijks begeleiden naar oplossingen om de straat te verlaten”.
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Over Inclusio

Inclusio is een vennootschap naar Belgisch recht die actief is in de sociale vastgoedsector in België. Inclusio verkreeg in
december 2020 het openbaar GVV-stelsel en is genoteerd op Euronext Brussel sinds december 2020. Haar eigen vermogen,
gecombineerd met de kredietlijnen, heeft Inclusio in staat gesteld haar investeringsactiviteiten te ontwikkelen, voornamelijk
in betaalbare huurwoningen in de gehandicaptensector en in de sociale infrastructuur. Hierdoor heeft ze een portefeuille in
exploitatie opgebouwd die per 30 september 2021 gewaardeerd wordt op 200 MEUR.
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