
CNDS-Wunnen
« Méi wéi een Daach »

TEXT & FOTOEN CNDS

Den CNDS-Wunnen ass eng Entitéit vum Comité Na-

tional de Défense Sociale. D’Ziel vum CNDS-Wunnen 

ass et den Leit eng zäitbegrenzte Wunneng zu Verfü-

gung ze stellen an eng Ënnerstëtzung zu hirer sozialer 

Reintegratioun ze bidden.

Den CNDS-Wunnen gesäit sech als “Generalist” vum 

sozialen Secteur, seng Zielpopulatioun ass ganz hete-

rogen an besteet aus eenzelen Persounen oder Famill-

jen. Den CNDS-Wunnen bitt bei folgenden Problemati-

ken eng Ënnerstëtzung:

• Wunnengslosegkeet

• Psychesch Erkrankungen

• Iwwerschëldung / fi nanziell Problemer

• Familiär Problemer

• Ofhängegkeetsproblemer

• Aarbechtslosegkeet

• Sozial Defi ziter

• Sozial Reintegratioun

• Intellektuellen Handicap

All Persoun krit fi r eng begrenzten Zäit eng Wunneng 

(Zëmmer, Studio oder Appartement) zu Verfügung ge-

stallt. D’Personal vum CNDS-Wunnen bitt eng profes-

sionell Ënnerstëtzung mam Ziel eng Stabilitéit an eng 

Autonomie vun der Persoun ze erreechen. All Bewun-

ner hot säin individuellen Hëllefsplang (Projet de réin-

sertion) wou d’Zieler notéiert ginn déi erreegt sollen 

ginn.

Den CNDS-Wunnen krit all Joer eppes méi wéi 500 

Demanden vun Familljen oder eenzel Leit. Déi aktuell 

Kapazitéit vum CNDS-Wunnen läit bei ronn 180-190 

Persounen am Joer.

D’Entwécklung um Immobiliëmarché an d’Wunnengs-

krise a Lëtzebuerg hunn beim CNDS zu engem staar-

kem Zouwuess vun den Demanden gefouert. Esou 

huet den CNDS-Wunnen seng Presenzen an den 

läschten 10 Joer versechsfacht (2009: 6’700 Presenz-

deeg  /  2019: 44’100 Presenzdeeg).

D’Equipe vum CNDS-Wunnen déi aus 22 Mataarbech-

ter (19 ETP) besteet, këmmert sech a Lëtzebuerg ëm 3 

verschidden Wunnprojet’en déi all hir eegen konzeptu-

ell Approche hunn. Den CNDS-Wunnen deen am gan-

zen Land 90 Wunn-Unitéiten geréiert, ass am Kanton 

Klierf mat 25 Wunnengen vertrueden (7 Zëmmeren, 6 

Studio’en, 11 Appartementer an 1 Haus).
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Témoignage Franz *

Ech hunn missen an eng Wunneng vum CNDS-Wun-

nen plënneren duerch meng finanziell Ausgaben, ech 

krut main Loyer net mei bezuelt. Ech hunn eng Kauf-

sucht an hunn doduerch Scholden gemaach. An den 

CNDS-Wunnen hëlleft mir lo rëm aus der Situatioun 

rauszekommen.

 

Virdrun hunn ech an menger eegener Wunneng am 

Zentrum vum Land gelieft. Ech hat eng gutt Aarbecht 

déi ech awer verluer hunn an dunn och kuerz drop 

meng Wunneng.

 

Mëttlerweil geet et rëm Bierg erop. Gesondheet-

lech geet et besser, ech krut nei Medikamenter an ech 

hunn den Psychiater gewiesselt. Mam schlofen geet et 

och besser, ech schlofen rëm meng 5-6 Stonnen pro 

Nuecht.

  

Ech sinn an enger Wunneng am Norden vum Land 

déi ech mat 3 anerer Persounen deelen. Mir verstinn 

eis gutt an reegelen Problemer vum Alldag zesum-

men. Et ass e bëssen komplizéiert fir mam Bus op 

Ëlwen oder op d’Wemperhaart akafen ze goen. Dat ass 

dat eenzegt wat ëmständlech ass. Mir hunn wéineg 

Kontakt mat den aneren Duerfbewunner, du gesaiss 

keen dobaussen. D’Liewen ass esou, am Duerf ass et 

schwéier unzekommen wann's de friem bass. Vläicht 

fäerten d’Léit.

 

Mat der Famill hunn ech keen Kontakt. Ech hunn och 

keng Kolleegen. Ech sinn vun mengen fréieren Kol-

leegen enttäuscht ginn, si hunn mech ausgenotzt. 

Andeems ech un den Fräizäitaktivitéiten vum CNDS-

Wunnen deel huelen, machen ech och nei Bekannt-

schaften. Vläicht fannen ech do richteg Frënn.

D’Zesummenaarbecht mat der Equipe vum CNDS-

Wunnen ass super. Si hëllefen mir an allen Beräicher. 

Ënner anerem bei den Pabeieren an fir meng Konten 

rëm an d’Rei ze bréngen. Mir sinn och am gaangen eng 

Plaz fir mech an engem Atelier Protegé ze fannen. Um 

normalen Aarbechtsmaart gëtt dat näischt méi wéinst 

mengen gesondheetlechen Problemer. Momentan 

schaffen ech beim CNDS-Wunnen als Benevole an 

paken eng Hand un beim Botzen oder Raumen. Dat 

mëcht mer och vill Spaass an ass eng gut Oflenkung 

an vermeit dat den Plaffong mer op den Kapp fält. Den 

CNDS-Wunnen hëlleft jiddwerengem, all den Leit an 

allen Fäll; déi op der Strooss sinn, Problemer an der 

Famill hunn, mam Alkohol oder Drogen, egal.

Témoignage Isabel *

Avant j’habitais en famille avec mes enfants. Avec mon 

mari ça n’allait pas bien, je me sentais toujours mal 

et triste, je n’avais pas de copines et je faisais des 

dépressions. J’avais besoin de l’aide et d’un nouvel 
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endroit pour dormir, une chambre ou un foyer et c’est 

pour ça que j’ai contacté le CNDS-Wunnen.

Aujourd’hui j’ai une vie structurée, le matin je vais au 

travail, ensuite je rentre, je mange et je m’occupe du 

ménage. Le reste de la journée je parle avec ma co-

pine, je regarde la télévision ou je fais mes courses. 

Parfois je sors faire un tour avec ma copine ou je reste 

à la maison.

Le CNDS-Wunnen m’apporte beaucoup. Le CNDS-

Wunnen sont des gens qui m’aident beaucoup, ils 

sont toujours gentils avec moi et sont à mon écoute. Ils 

m’aident vraiment beaucoup dans la vie du quotidien, 

je dois dire la vérité, parfois c’est comme ma famille. Ils 

me soutiennent dans les démarches administratives et 

avec mes problèmes de santé. Le personnel fixe des 

rendez-vous avec moi dans mon appartement ou bien 

je vais chez eux au bureau. 

Mon projet de réinsertion a bien évolué, je suis main-

tenant déjà presque 4 ans dans l’appartement du 

CNDS-Wunnen. Maintenant j’arrive à faire beaucoup 

de choses toute seule ce qui n’était pas le cas avant. 

Je pense que je fais bien ma vie.

Le confinement c’est bien passé pour moi, j’aime bien 

rester dans mon logement, pas de problème. Et quand 

je voulais parler avec quelqu’un, j’ai appelé l’éducatrice 

du CNDS ou ma copine avec laquelle je parlais beau-

coup. Je parlais aussi beaucoup avec mes enfants.

J’habite à Troisvierges, je trouve que c’est bien, j’ai-

me habiter ici, les transports publics sont bien, sauf 

le dimanche. Et ce n’est pas loin de mon travail, ça 

c’est important parce que je ne marche pas très bien. 

Avant de venir à Troisvierges, j’habitais dans un foyer 

du CNDS-Wunnen à Diekirch, c’était bien aussi. Mais à 

Troisvierges je suis très content, j’espère rester ici pour 

toujours (rires)

Témoignage Jeannot *

Freier war ech am Prisong. Wéi ech raus war, hunn ech 

Aarbecht gesicht, vill Demanden geschriwwen, hunn 

awer näischt fonnt. Ech war mech dunn awer bei eng 

Aarbechtsequipe vum CNDS virstellen. Zu deem Zä-

itpunkt, hat ech och keng Wunneng an sinn dunn an 

Kontakt komm mam CNDS-Wunnen. Doduerch sinn 

ech lues a lues aus menger Situatioun rauskomm. Den 

CNDS helleft mir bei Allem, beim Finanziellen, Wun-

nengsnout, oder op ech Kleeder brauch, a.s.w. Meng 

finanziell Lag war deemools och ganz schlecht. Duerch 

den CNDS-Wunnen sinn ech lo vill besser drun. Et 

geet mir am Allgemengen  och besser. Ech war éierlich 

gesot och um Alkoholtripp, dat geet awer lo och besser.
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Mäin Alldag ass normal, moies opstoen, Dusch, Kaffi an 

dann ginn ech schaffen. Den Confinement huet net vill 

geännert, ausser dat ech net schaffen gaangen sinn.

Témoignage Liliane *

Fréier war ech bestuet, hunn mäin Stot normal gefou-

ert. Wei ech dunn an der Scheedung war ass alles mei 

komplizéiert ginn. Och schon mam Logement wou 

ech virdrun war. An fir dem Kaméidi aus dem Wee ze 

goen an fir ze vermeiden dat ech op der Strooss sëtzen 

hunn ech mat menger Assistante eng Demande beim 

CNDS gemaach.

 

Den CNDS hëlleft mir bei ganz villen Saachen. Wann 

ech bedenken dat ech bei null ugefaangen hunn wei 

ech eran geplënnert sinn. Ech hat deemools guer nä-

ischt, ausser Scholden. Momentan hun ech vill gespu-

ert an ech bauen och meng Scholden of.

 

Am Ufank war ech an engem Foyer vum CNDS. An no 

ronn engem Joer sinn ech an den Projet LEA komm. 

Dat war een Ziel op dat ech drop higeschafft hunn. 

Ech sinn ganz zefridden mat den Fortschrëtter déi ech 

gemaach hunn.

 

Ech ginn reegelméisseg an den Atelier Créatif op Vich-

ten schaffen. Ech ginn  gären dohinner schaffen. Ech 

bereien et awer dat et momentan gesondheetlech net 

méi geet.

 

D’Confinement war schlëmm fir mech. Wann ech keng 

Beschäftegung vum CNDS-Wunnen krit hätt, dann wär 

ech duerchgedréint. D’Confinement hat awer och seng 

gutt Säiten, d’Leit hunn méi zouenee gehalen. Et war 

eng Zäit déi een zum Nodenken bruecht huet.

 

Ech wollt den CNDS heimat och villmools Merci soen 

fir déi gutt Aarbecht an déi Ënnerstëtzung déi ech zën-

ter engem Joer kréien.

Témoignage Julius *

Virun der Opnam beim CNDS, hunn ech an Däit-

schland gelieft. Duerch d’Krankheet sinn ech dunn 

an d’Sozialhëllef gerutscht. No enger Zäitchen hunn 

déi Däitsch mech dunn iwwer d’Grenz gesat. Dunn 

goung alles lass, och mat menger Gesondheet. Dunn 

hunn ech mol iwwerhaapt missen kucken wouhin, 

ech war jo iwwer 10 Joer fort. Ech hat deemools keng 

Méiglechkeet fir iwwerhaapt ënner ze kommen, ech 

hätt soss missen ënner d’Bréck goen.

 

D’Streetworker aus der Stad hunn dunn den Kontakt 

mam CNDS hiergestallt. Den CNDS-Wunnen huet mir 

an enger éischter Phase gehollef fir mol rëm Fouss ze 

faassen. Soss kréien ech Hëllef an allen Beräicher wou 

et neidig ass. Ech sinn ganz zefridden mat deem Fort-

schrëtt wou ech déi läscht Zäit gemaach hunn, ech 

kann den CNDS nëmmen weiderempfehlen. Fir mech 

ass alles gutt gelaf beim CNDS-Wunnen, ech soen 

hinnen villmools Merci dofir.

 

Zur Zäit wunnen ech an engem Studio zu Klierf.

Moies ginn ech spadséieren, mëttes eventuell och 

wann et mer gutt geet. Wann ech mech gutt fillen, sinn 

ech deen ganzen Dag ënnerwee. Heiansdo ginn ech 

op Marnich an den Cactus Kaffi drénken, schwätzen do 

mat den Leit déi ech kennen geléiert hunn.

 

Och wann ech spéider an menger eegener Wunneng 

sinn, wäert ech mech och nach ganz gären weider fir 

den CNDS asetzen. Zum Beispill meng Hëllef ubidden 

bei der Informatik oder beim kachen/baken.

* D’Nimm vun den Persounen déi ausgesot hunn, sinn geännert ginn.
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D’ganz Equipe vum CNDS-Wunnen seet heimat sengen Propriétairen, Noperen, Fournisseuren an all Akteur aus 

dem sozialen Sekteur merci fir déi gut Zesummenaarbecht aus den läschten Joeren.
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