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Hoop

“Hoop” is dat ding met veren
dat neerstrijkt in de ziel…
en een lied zonder woorden zingt
en nooit ophoudt… nimmer.

Emily Dickinson
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Beste Lezer,

Wil je het Contactblad voortaan digitaal ontvangen, per e-mail dus, laat ons dat 
dan weten op:
secretariaat@cawnoordwestvlaanderen.be
Op die manier kunnen we een hele hoop papier besparen en werken we samen 
aan een duurzamer milieu!

Hoopvol moeten we blijven.
In een wereld waar mensenrechten, al dan niet legaal, diep geschonden worden.

In de Verenigde Staten worden Mexicaanse kinderen vastgehouden in kooien, gescheiden van hun 
ouders. Gewoon omdat zij illegaal in het land zijn en hun ouders de administratieve tredmolen van 
een gerechtsprocedure moeten doorlopen. Ze krijgen een 
aluminiumdekentje om onder te slapen en moeten voorts 
voor elkaar zorgen. Aan de diepe wanhoop van ouders en 
kinderen wordt gemakkelijkheidshalve voorbijgegaan. Er 
wordt puur bureaucratisch en administratief naar gekeken. 
Trump wil wel zorgen voor de kinderen en een einde maken 
aan deze situatie. In ruil voor de afschaffing van de scheiding 
van kinderen, stelt hij voor om 25 miljard euro vrij te maken 
voor de bouw van een muur op de grens met Mexico. Zijn 
muur, zijn stokpaardje, daar wil hij kinderen wel voor ruilen. 

Ik word daar even niet goed van.

Maar, zijn we hier, in ons eigen Europa, niet even mensonvriendelijk bezig? 
“Wir schaffen das” blijkt van voorbijgaande aard te zijn. Er wordt zelfs heel boos gekeken omdat deze 
woorden ooit werden uitgesproken. Dat zou talloze vluchtelingen, vreemden dus en daarom gevaarlijk, 
naar hier gelokt hebben.
Nu wordt er, door de grote wijzen onder ons, werk gemaakt van een structurele aanpak van het 
vluchtelingenprobleem. Deze structurele aanpak zal wel plaatsvinden op het grondgebied van naties 
die het zelf al niet zo welvarend hebben als wij. Zij mogen de vluchtelingen ontvangen, herbergen, in 
kampen stapelen. En krijgen daarvoor een fooi van ons, Europa. Probleem netjes van plaats veranderd. 
Structureel aangepakt.

Ik word daar opstandig van.

Maar hoopvol moeten we blijven geloven in een wereld die eerlijk, rechtvaardig en menslievend is.
Daar kunnen we, met onze groeiende en bloeiende organisatie, het CAW, alvast aan werken.
Bij ons is iedereen, met gelijk welke kleur, overtuiging, religie of gezindte, even warm welkom. En wij 
blijven er alles aan doen om mensen te helpen hun weg te vinden in een vaak mensonvriendelijke 
wereld.
Dat doen we met 252 medewerkers en 274 vrijwilligers!

Hoopgevend toch?

Geniet, met deze gedachte als zonnebalsem, van de zomer.

Rein De Puysseleyr
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interview met vrijwilligers 
“Het mooiste moment is het compliment”

Op een zonnige maandagvoormiddag spreek ik af met Rik en Lode.
Beide mannen zijn vrienden van elkaar en vrijwilligers in ons CAW. Af en toe klussen ze samen 
bij cliënten van het CAW.
Rik en Lode kwamen allebei met de fiets naar Ruddershove, en zitten gezellig te praten als ik hen 
tegemoet kom.
Aangezien ze net op reis geweest zijn, is er dan ook wel wat te vertellen. Over gigantisch 
veel bloemen en verbluffende wereldwonderen. (De eerste die mij kan vertellen over welke 
respectievelijke landen dit gaat krijgt een paraplu cadeau ).

Goeiemorgen heren, kunnen jullie je even officieel voorstellen 
aan de lezers?
Lode:
• 72 jaar jong
• woonachtig in Steenbrugge
• een dikke tien jaar met pensioen
• voordien was ik leraar in het lager onderwijs: meester Lode
• gelukkig getrouwd
• 3 kinderen en 7 kleinkinderen: allemaal jongens
• geen huisdieren
• hobby’s: creatief schilderen, tuinieren, fietsen, reizen,…
• vrijwilliger in ’t Gezelleke te Oostkamp
• vrijwilliger in het bestuur van de Lodewijkers
• weet altijd wat gedaan!

Rik:
• wordt 75 jaar
• 50 jaar gelukkig getrouwd!
• 3 kinderen, 6 kleinkinderen
• studeerde in de elektronica
• deed legerdienst
• werkte 40 jaar in een fantastische groothandel waar kansen tot  
 zelfontplooiing en vertrouwen waren
• deed D-cursus maar ging uiteindelijk niet in het onderwijs
• doe-het-zelver, altijd en graag bezig
• vrouwlief is ook overal actief, bv. in Poverello
• dankbaar voor zijn gezondheid
• is officieel vrijwilliger sinds 2003 maar voordien ook al

Mag ik vragen hoe jullie elkaar kennen?
Wij hebben elkaar toevallig ontmoet in Marokko, echt!  We waren met vrienden op reis en stonden in 
de luchthaven te wachten op onze bagage die maar niet kwam.  We hoorden het Brugse accent van 
elkaar en raakten aan de babbel. Toen bleek dat we veel gemeenschappelijke kennissen en activiteiten 
hadden.
Sindsdien gaan we 1x per jaar samen op reis.

Hoe komen jullie in het vrijwilligerswerk terecht?
Rik was reeds vrijwilliger in het CAW. Via een gezinsgroep kende hij iemand die hier werkte. Rik 
introduceerde Lode als vrijwilliger in het CAW.

Wij zijn beiden met vrijwilligerswerk opgegroeid, dat is met de paplepel meegegeven. Onze ouders 
waren ook altijd in de weer voor andere mensen.
Je pensioen wil je nuttig kunnen invullen. Dat geeft voldoening.  
Wij zijn blij dat we zaken kunnen oplossen voor mensen, en iets terug geven aan de maatschappij.
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Als we samen klusjes doen, kunnen we overleggen. We hebben samen ook meer materiaal mee.

Er zijn zoveel mensen die het wat minder hebben.  Vroeger leek de balans tussen welvaart en welzijn 
meer in evenwicht.
Geregeld vraagt iemand mij wat het CAW is, ze denken dat het een politieke partij is. De W van welzijn 
is wat onduidelijk en de naam niet zo toegankelijk.
We hopen dat iedereen die het nodig heeft de weg kan vinden.

Tegenwoordig wordt welzijn wat vergeten. Het gaat allemaal over geld en hoeveel of wat we allemaal 
hebben. Welvaart mag en moet er natuurlijk zijn, maar het welzijn vermindert.
Iedereen zal langer moeten werken. Vrijwilligers zullen waarschijnlijk uitdunnen.  Grootouders zullen 
niet zo veel voor hun kleinkinderen kunnen zorgen in nood.
In ieder geval, zo lang we gezond zijn, willen we iets doen voor mensen die het moeilijker hebben.

Wat ervaren jullie in het vrijwilligerswerk?
Mensen zijn eigenlijk steeds enorm dankbaar, zelfs al doe je niet veel.  Het gaat soms over meer dan de 
klus alleen. Mensen vertellen soms hun verhaal en dan voel je dat je aanwezigheid ook iets betekent.

Je komt één en ander tegen. Je moet bijvoorbeeld een kast in elkaar steken, maar er zijn geen vijzen 
en er staan delen van 2 kasten door elkaar.  We moeten wel eens improviseren, maar meestal trekken 
we onze plan. Zo hebben we bijvoorbeeld eens een plug zelf gemaakt omdat de vijs niet bleef zitten.

Hebben jullie nog anekdotes?
We maakten al één en ander mee!
Lode: Ik moest eens een lamp gaan vervangen bij een koppel, in de slaapkamer, waar de man nog lag 
te slapen in het donker.  Ik stond daar vlakbij dat bed in het donker die lamp in te draaien.
Er was ook eens iemand die telkens ik klaar was, nog iets anders toonde die kapot was of diende 
hersteld te worden. Ik was zo laat thuis dat mijn vrouw bijna ongerust was (lacht).
Ik hielp ook eens een man inpakken voor zijn verhuis.  Hij was fysiek beperkt, maar wilde toch zijn eigen 
dozen plooien, waardoor ik wel wat geduld moest opbrengen.  Die man zei zelf: ‘Als jij niet naast God 
de Vader zal zitten in de hemel, dan weet ik het ook niet meer!’.

Rik: Ik ging eens wat meubilair ophalen in een godshuisje en moest dat brengen naar een dame. Toen 
ik daar toekwam, kon dat gerief helemaal niet binnen. Het stond vol in haar gang en ik mocht niet verder 
naar binnen.  Daarna moest ik samen met haar naar haar broer rijden om meer meubilair af te zetten.  
Eens aangekomen begonnen broer en zus ruzie te maken omdat hij die kast niet wilde. Toen moest 
ik mee naar boven gaan kijken waar ik op het zicht ook al kon zien dat de kast daar helemaal niet kon 
staan.
Uiteindelijk was die kast ook in slechte conditie, en heb ik ze in het containerpark afgezet waar ik nog 
moest betalen ook (lacht).  Het CAW betaalde wel alles terug.

Je hebt natuurlijk al eens minder leuke dingen, dat hoort er bij.
De meeste mensen zijn echter heel spontaan en blij met de aandacht.  
Soms lijken de situaties wat bizar, maar wij vertrouwen op de inschatting van het CAW.  Uiteindelijk zien 
we soms dingen, maar we kennen de voorgeschiedenis niet. Dat hou je vast als vrijwilliger.

Hebben jullie naar het CAW toe nog advies of tips?
De klussen zijn heel duidelijk en dat is fijn. Je weet waar je aan toe bent.
De jaarlijkse bijeenkomst met de individuele vrijwilligers is ook leuk, zeker blijven doen!

Uiteindelijk zijn we beiden blij met onze gezondheid en de steun van onze vrouwen die zelf ook vrijwilliger 
zijn.

We willen graag eindigen met de quote: ‘Het mooiste moment is het compliment’.

Alvast bedankt Lode en Rik voor het geanimeerde gesprek!

Bénédicte Ongenae
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interview met
receptievrijwilliger viv

Ruddershove 8 te Brugge is wat langer dan een jaar de werkplek van een aanzienlijk deel van 
de medewerkers van CAW Noord-West-Vlaanderen. Het eerste gezicht dat bezoekers zien en de  
eerste stem die bellers horen is vaak het gezicht en de stem van onze vrijwillige 
receptiemedewerkers. Een zeer belangrijke functie in onze organisatie. We laten een van hen 
aan het woord. 

Viv, kun je jezelf even voorstellen?
Ik ben Viv. Ik ben 54 jaar oud. Ik heb 2 kinderen en ben ondertussen ook een trotse oma geworden. 
Lange tijd had ik een intense, administratieve job. Sinds 2010 doe ik vrijwilligerswerk. Ik ging aan de 
slag als vrijwilliger in 2 cafetaria’s. In een van de twee had ik vooral een rol achter de schermen. In de 
andere diende ik op. Ik heb ook nog voedselpakketten samengesteld. Een tijd werkte ik als vrijwilliger 
in een magazijn waar ik het stockbeheer deed. Ik ging aan de slag in een schoenwinkel, alsook in een 
bejaardentehuis. Een verscheidenheid dus aan vrijwilligerstaken.  
Ik haalde heel veel voldoening uit het werken in de cafetaria. Die sociale functie, het luisteren naar de 
mensen, dat vond ik zeer aangenaam. 

Vandaar wellicht dan je keuze om ook bij ons als vrijwilliger aan de slag te gaan? 
In het CAW zijn de receptiemedewerkers ook de eerste persoon die mensen horen of zien. Het CAW is 
een laagdrempelige organisatie, maar voor vele mensen die hulp komen vragen is het een grote stap 
om binnen te komen of te bellen. Het is dan zeer belangrijk dat ze goed opgevangen worden. 
Sommige cliënten kunnen een extra duwtje goed gebruiken. Voor veel mensen is het een eerste stap. 
Als mensen niet goed uit hun woorden geraken, dan stel ik ze gerust. Ik probeer samen met hen hun 
zinnen aan te vullen. Het gaat om aanvoelen wat nodig is. Telefonisch is er wat meer afstand, maar ook 
daar is het belangrijk dat mensen zich gehoord voelen. 
Wat niet steeds gemakkelijk is, is dat mensen soms direct hun verhaal gaan vertellen. Er zijn cliënten 
bij die nogal emotioneel zijn, kwaad, verdrietig, ... en die veel behoefte hebben om snel te beginnen 
vertellen. Dan is het aan ons receptiemedewerkers om hen passend en op tijd af te blokken en correct 
door te schakelen naar de juiste hulpverlener. 
Er zijn ook cliënten die nogal kwaad kunnen reageren als hun hulpverlener die dag niet werkt of in 
vergadering of gesprek is. Dan is het kwestie van rustig blijven, gegevens noteren en te zeggen dat je 
alles correct zal doorgeven en dat cliënten zo gauw als mogelijk zullen gecontacteerd worden. 

Wat vind je van het CAW als organisatie?
Het valt mij op hoe belangrijk de hulpverleners zijn voor de cliënten die ze helpen. 
Het CAW heeft ruime openingsuren. Cliënten kunnen hier om 18u of 19u ‘s avonds nog op gesprek 
komen. Dat is fijn. Het is wel een heel puzzelwerk wellicht om het allemaal georganiseerd te krijgen.
Mensen komen hier met een doel. En ze vinden hier mensen die luisteren. Hulpverleners met wie ze 
een vertrouwensband kunnen opbouwen, die hen bij staan in hun problemen.
De zaken waarvoor mensen hier komen zijn zeer uiteenlopend: van administratie die ze niet begrijpen 
tot persoonlijke problemen, mensen die niet goed in hun vel zitten. Voor al die problemen kunnen ze bij 
iemand terecht. Dat vind ik knap.

Wat haal je uit de job?
De vrijwilligersopdracht geeft me veel voldoening. Ik kom nu 2 voormiddagen werken, maar ik spring 
ook in als dit nodig is.
Elke dag is anders. Dit is tof. Die afwisseling vind ik zeer plezant. Er is altijd iets wat blijft hangen van de 
dag, iets wat anders is dan de andere dagen. Elke dag biedt iets interessant, iets uitdagends, iets wat 
niet vanzelf gaat,...
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Hoe gaat de samenwerking met andere collega’s aan de receptie?
De samenwerking loopt heel vlot. Ik vind het ook aangenaam om mensen raad en tips te geven en die 
zelf ook te krijgen. Meestal werk ik samen met vaste receptiemedewerkers, maar ik zit ook soms aan de 
receptie met een collega vrijwilliger. Het contact tussen de vrijwilligers zit goed.

Hoe gaat de samenwerking met de andere collega’s in het gebouw?
Die lopen vlotjes. Ik probeer rekening te houden met de collega’s. Als ik zie dat ze het heel druk hebben, 
dan ga ik nieuwe telefoontjes bundelen en hen die op gepaste manier overmaken. Regelmatig vraag 
ik of mensen kunnen gestoord worden in hun activiteiten, dan wel niet. Ik probeer telkens goed in te 
schatten wat nodig is en probeer mijn deel van het werk zo veel als mogelijk af te stemmen op de 
collega’s.
Ik vind het belangrijk om goed aan te voelen wat mensen nodig hebben en probeer mijn houding daar 
naar aan te passen. Het is aangenaam als je het gevoel hebt op dezelfde golflengte te zitten. 

Drukke job wellicht?
Ik vind het enorm plezant als het druk is. Naast het beantwoorden van telefoontjes en het goed ontvangen 
van alle bezoekers en hen toeleiden naar de juiste CAW-medewerker, doe ik ook graag administratieve 
taken. Ik ben een bezige bij. 
Onlangs ging ik het hele gebouw af om na te gaan van wie een foutief geparkeerde auto was. Ik nam 
zelfs contact met organisaties in de buurt. Van wie de auto was, is nooit uitgekomen. Plots was hij 
verdwenen.

Wat vind je van ons nieuw gebouw?
Het gebouw is zeer mooi. Het is een open gebouw. In de winter kon het soms wat te koud zijn, maar dit 
komt wel in orde. Voor mij zijn de sfeer onder de collega’s en de werkinhoud wel belangrijker dan het 
gebouw.

Wat wil je nog mee geven?
Wat ik zeer positief vind, is dat je als vrijwilliger hier het gevoel krijgt echt mee te tellen, echt van waarde 
te zijn. Je wordt niet enkel als extra mankracht beschouwd. Je bent een schakel in de hele ketting. 
Je hebt hier betekenis. Je kan hier zelf ideeën aanbrengen en er wordt naar je geluisterd. Je wordt 
uitgenodigd om zelf na te denken wat je kan betekenen voor de hele werking. Iedereen is verschillend, 
maar iedereen kan hier zijn talenten inzetten. Dat voelt goed.

Dank voor het leuke interview. En bedankt voor je inzet.

Liesbeth Vanbiervliet
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stress vs veerkracht vs jezelf?

Laat ons starten met een kleine oefening. 
Maak een 9 met je vinger. 
Lukt dit ? Oké.
Blijf dit verder doen en maak ondertussen ook een 
rondje met je voet.
Niet evident hé. Multitasken kunnen wij niet. 
Klein experimentje om aan te tonen dat het belangrijk 
is om ons te focussen op één iets.

We zijn allemaal expert in het maken van TO-DO lijstjes.
Vaak maken we echter lijstjes en doen we er achteraf niets mee. 
We krijgen dan het idee dat we gefaald hebben. 
Maak dus alleen een lijstje als je ook effectief van plan bent om er iets mee te doen.

Een andere belangrijke vuistregel voor onze lijstjes is om er niet zomaar van alles op te gaan schrijven. 
In de huidige maatschappij krijgen we constant informatie en te pas en te onpas leggen we onszelf 
dingen op. Het is belangrijk om hoofdzaken van bijzaken te scheiden.

Nu we deze twee zaken al in ons achterhoofd hebben ziet ons lijstje er vast en zeker al een stuk beter 
uit. We dienen echter ook voldoende tijd te voorzien om onze taken uit te voeren. We onderschatten 
vaak hoelang we met iets zullen bezig zijn. Reken dubbel zoveel tijd voor een taak.

Tracht voor jezelf ook zaken te zoeken die haalbaar zijn. Een berg beklimmen is moeilijk, zeker als je 
enkel kijkt naar de top. Wanneer we die berg echter opsplitsen in kleine tussenfases, haalbare doelen, 
dan is het voor jezelf veel aangenamer.

Wees vooral ook trots als je iets hebt bereikt 

Mocht er iets fout lopen, en dan hebben we het allang niet meer over taken op een lijstje, is het belangrijk 
om de kansen erin te zien. We pinnen ons heel vaak vast in het negatieve. Iets wat fout liep is echter 
een opportuniteit tot leren. 

Zoals iedere dokter, moeder, collega, buurman, enz zegt, bewegen is belangrijk! Bewegen zorgt 
dat bepaalde stoffen uit de hersenen gaan. Je hoeft dit zeker niet groots te zien. Met de fiets korte 
verplaatsingen doen, de trap nemen, een wandeling doen om te ontspannen, …

Naast al het actieve is passief zijn ook belangrijk. We mogen ook eens ‘niksen’, minstens vijf minuten 
per dag. Bij wijze van spreken, kijken hoe het gras groeit, geleid dagdromen (denken aan je vakantie, 
iets leuks), enzovoorts. 

Veerkracht wordt echter in grote mate bepaald door hoe we omgaan met stress. Stress hebben we 
nodig, het hoeft niet altijd negatief te zijn. We moeten leren ermee om te gaan en voldoende tijd voorzien 
om tot herstel te komen.

Ines Deprez
Vrij naar een vorming rond Stress, Burnout en Veerkracht

van Elke Van Hoof, Huis voor Veerkacht
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jongerenwerking ‘t salon
project ‘house of time’

House Of Time is een project voor en door jongeren die opgroeien in kwetsbare posities. Het 
kadert binnen de Triënnale Brugge 2018.

In samenwerking met Brugge(n) Voor Jongeren en het Duits architectencollectief Raumlabor Berlin 
werd een plaats van ontmoeting gecreëerd. De gekozen locatie, naast de oude  gistfabriek (Dupont), 
leende zich tot de ideale locatie om dit te verwezenlijken. Samen met de jongeren van onze eigen 
Jongerenwerking ‘t Salon werden er onder meer een warmwaterbad, een boomhut, een volledig 
uitgeruste keuken, tuin, een reeks bankjes... en zoveel meer gebouwd. Met andere woorden een unieke 
locatie binnen de historische stadskern van Brugge, die voor iedereen wat te bieden heeft.

Het project beoogt vooral immateriële waarden zoals betrokkenheid en samenhorigheid, respect en 
begrip, helpen en ondersteunen, motivatie en doorzetting en het engagement om actief problemen 
op te lossen op elk moment van het creatieproces. House of time wil, samen met de jongeren, het 
individualisme doorbreken en de lokale jeugd als een gemeenschap naar een oplossing laten zoeken 
voor hun sociale en maatschappelijke problemen.

Verder blijven er tot september workshops voor jongeren elke woensdag en tweewekelijks op zaterdag 
(tussen 13u30 en 18u). Daarnaast is er elke zaterdag een open bar en wordt de hot-tub opengesteld 
voor het grote publiek! Zeker de moeite waard om eens een kijkje te komen nemen! 

De Triënnale loopt nog tot 16 september.
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soetkin verloor haar dochter en 
kleindochter op een dramatische manier

“De hulp van Caroline geeft me houvast”

Op 23 augustus 2015 werd het leven van Soetkin in een fractie van een seconde helemaal 
overhoop gegooid. Samen met haar dochter en kleindochter ging ze naar een verjaardagsfeestje 
in Aalst. Ze namen nog enkele familiefoto’s voor het feest begon. Drie minuten later werden 
haar dochter en kleindochter aangereden door een chauffeur die roekeloos reed. Soetkin zag 
dit gebeuren. Ze vertelt over haar verlies, hoe ze er mee omgaat, en wat de begeleiding van 
hulpverlener Caroline voor haar betekent. 

Ik heb afgesproken met Soetkin en Caroline 
in een van onze gespreksruimtes in de 
vestiging in Ruddershove, in Brugge. 
Soetkin vertelt dat ze blij is dat ze zich 
vandaag goed voelt. Ze vult aan dat het 
morgen helemaal anders kan zijn. Dat ze 
van dag tot dag leeft. Daarmee is het meteen 
duidelijk dat het leven voor haar nooit meer 
hetzelfde zal zijn. 

Een fractie

Soetkin ging die dag samen met haar dochter Johanna, kleindochter Axelle en Philip, de verloofde van 
haar dochter, naar een verjaardagsfeest in Aalst. 
Voor het feest nam Soetkin nog enkele foto’s van Johanna en Axelle. Soetkin en Philip staken samen 
de straat over, en stonden Johanna en Axelle op te wachten. “Het moment dat zij de straat wilden 
oversteken, zagen we een auto in de verte aankomen. Philip vond het al vreemd gedrag van die 
chauffeur en riep nog: ‘niet oversteken, er komt een gek aan!’. De auto kwam dichter, botste tegen een 
borduur, week uit, en greep ze mee op het voetpad.” 

Soetkin beschrijft de beelden zo levendig dat het bijna lijkt alsof ik het zelf zie gebeuren. 
“Ik zie die auto verder gaan en zij hangen aan die auto. Mijn kleindochtertje vliegt door de lucht, en mijn 
dochter valt op de autokap en langs de andere kant vliegt ze ook in de lucht. Ze vallen op de grond en 
die auto is weg. En dat is in een fractie gebeurd. Maar wat je in een fractie ziet, daar kan je uren over 
vertellen” zegt Soetkin. 

“Het eerste moment dacht ik nog: ‘Kom je bent sterk, je gaat rechtstaan en zeggen wat een  onnozelaar 
dat was’. Maar ze bleven liggen. Ik ging ernaartoe en hoe dichter ik kwam, hoe meer ik zag dat het 
gedaan was. Ik zie nog altijd mijn kleinkind liggen, met haar hoofdje op een borduur. Precies alsof ze op 
een kussentje lag, haar beentjes open, helemaal bebloed. Mijn dochter lag aan de andere kant. Haar bh 
was gewoon uit haar kleren gescheurd. Ze lagen daar allebei met hun oogjes open.”

Een andere wereld

Op dat moment besefte Soetkin dat de rest van haar leven helemaal anders zou zijn. “Ik zie die beelden 
heel vaak. Die beelden doen niet goed. Hoe goed je ook je best doet om vooruit te willen en stapjes 
verder te zetten, elke keer je geconfronteerd wordt met slecht nieuws van iemand anders, raakt het je 
zodanig dat de opbouw die je gedaan hebt terug afgebroken wordt.”
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Wat me opvalt is dat Soetkin hier heel open en rationeel over kan praten, en erg moedig overkomt. Ze 
geeft ook aan dat ze zeker nog kan genieten van kleine dingen en leuke momenten. “Alleen blijft een 
mooi moment niet meer nazinderen. Ik kan perfect genieten van het moment op het moment zelf, maar 
als ik mij omdraai en naar huis ga, is het gedaan. Het is alsof ik in een andere wereld leef. Ik heb mijn 
kinderen zien weg katapulteren, en ik ben op dat moment gekatapulteerd naar een andere wereld. Ik 
ben mee gestorven met hen, maar ik ben hier wel nog.”

Slachtofferhulp

Vrij snel na de aanrijding werden Soetkin en Philip opgevangen door een slachtofferbejegenaar van de 
lokale politie. Volgens de standaardprocedure stelt de politie aan de betrokkenen altijd de vraag of er 
na een ongeval nood is aan verdere slachtofferhulp. De politie bezorgt dan een doorverwijsformulier 
aan het CAW. Het CAW biedt slachtofferhulp, onder andere aan mensen die betrokken zijn bij een 
verkeersongeval.
Het CAW neemt dan contact op met de mensen die slachtofferhulp wensen. Zo nam ook Caroline, 
hulpverlener bij CAW Noord-West-Vlaanderen, contact op met Soetkin, met het aanbod om haar te 
begeleiden in haar rouwproces.

Soetkin heeft de stap niet meteen gezet. “Ik had eerst nog even tijd nodig om het allemaal te laten 
doordringen. Het overviel me allemaal, er was te veel gebeurd. Ik was ook niet zeker wat ik er zou aan 
hebben. Ik heb dus gezegd dat ik nog even wou wachten.” Na enkele weken zette ze toch de stap. Ze 
is enorm blij dat ze dat deed, want ze heeft al heel veel aan de gesprekken met Caroline gehad. “Het 
klikte meteen goed tussen ons. Dat vond ik heel belangrijk.”
Voor Soetkin biedt het een houvast, waar ze naar kan teruggrijpen op momenten dat het nodig is. “Ik 
heb al heel veel uit de gesprekken kunnen meenemen. Doordat Caroline mij op bepaalde zaken heeft 
gewezen, kan ik dit ook op andere momenten gebruiken. Als ik bijvoorbeeld tegen Caroline zeg dat ik 
vaak moe ben, dan zoeken we samen naar de oorzaken hiervan. Dan stel je vast dat dit eigenlijk heel 
normaal is omdat je mentaal constant bezig bent.”

“Laat je professioneel begeleiden”

Als ik vraag aan Soetkin wat ze mensen zou aanraden die iets gelijkaardigs meemaken, twijfelt ze geen 
seconde: “Laat je professioneel begeleiden!”
Soetkin heeft wel familie en vrienden waarmee ze kan babbelen, maar voor haar is dat helemaal niet 
hetzelfde. Aan de ene kant wil ze niet dat het altijd over zichzelf moet gaan als ze met familie of vrienden 
praat. “Ik wil niet dat alles rond mij moet draaien. Ik zal hen dus nooit om advies vragen.” Aan de andere 
kant geven mensen soms opmerkingen waar ze niet mee verder kan, ook al zijn ze goed bedoeld. “Als 
iemand tegen mij zegt dat ik het met tijd wel zal kunnen plaatsen, dan denk ik “nee, dit kan je nooit 
plaatsen”. Of als ik tegen anderen zeg dat ik moe ben, en zij vragen zich af hoe dat komt, want ‘het is 
nu toch al even geleden hé’, dan helpt dat me niet om stappen vooruit te zetten.”

Verkeerd idee over rouwen

Caroline geeft aan dat er in onze maatschappij 
te weinig meegegeven wordt over rouwen. 
“Er leven bepaalde ideeën over hoe je hoort 
te rouwen, maar die kloppen vaak niet. Er 
zijn mensen die zichtbaar rouwen, anderen 
dan weer niet. Mensen geven daar vaak 
ook opmerkingen over, die ons eigenlijk niet 
vooruit helpen. In een begeleidingsproces 
vertrekken we eigenlijk nooit van een bepaald 
idee over hoe iemand moet rouwen” vertelt 
Caroline verder. “De begeleiding wordt heel 
individueel bepaald, maar er zijn wel enkele 
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factoren die in bijna elke begeleiding terugkomen. Je hebt het verliescomponent en het herstelcomponent. 
Daarnaast is er ook het gerechtelijk verloop waar we in de begeleiding rekening mee moeten houden. 
De impact van een gerechtelijk proces op je rouwproces kan heel zwaar zijn.” Soetkin knikt en geeft aan 
dat dit in haar geval veel energie gekost heeft. “Na het gerechtelijk proces komt er wel vaak een soort 
van rustfase” zegt Caroline. 

Zij probeert in een begeleiding ook vooral mee te geven dat het normaal is hoe die persoon zich voelt, 
en dat elk parcours anders is. “Het gaat vaak vooral om samen te zoeken naar manieren of zaken die 
die persoon kracht, troost of energie kunnen geven.” Wat Caroline in haar begeleidingen heel sterk 
opvalt, is dat de veerkracht van mensen toch heel vaak komt bovendrijven tijdens zo’n parcours. 

Zelf verder kunnen

Soetkin vertelt dat ze recent voorzichtig aan Caroline kon zeggen dat ze misschien wat minder 
gesprekken nodig heeft. Ze spreken nu iets minder af dan vroeger. Ik vraag haar of ze zich nu sterker 
voelt.
“Het is niet zozeer dat ik me sterker voel, maar de gesprekken hebben materiaal opgeleverd waar ik zelf 
mee verder kan.”

Daarnaast zoekt ze zelf ook naar manieren die haar helpen om vooruit te geraken en maakt ze ook 
bewuste keuzes met dat doel. Ze kiest voor bepaalde lectuur, die voor haar iets kan betekenen. Ze 
steekt enkel energie in mensen waarvoor ze het echt wil en wil daarin een vorm van balans tussen 
geven en nemen bewaren. Elke maand rijdt ze met Dirk (de papa van Johanna en grootvader van 
Axelle) naar Aalst, waar intussen een herdenkingsmonumentje staat voor Johanna en Axelle. “We gaan 
dan ook steeds samen nog eens langs in Maldegem, waar mijn dochter en kleindochter begraven 
liggen. We kijken dan altijd eens of de bloemetjes nog mooi liggen.” Soetkin gaat daarnaast ook vaak 
alleen naar de begraafplaats en praat heel vaak met haar kinderen.

Na het gesprek toont ze me de foto’s die ze nam van Johanna en Axelle, vlak voor haar wereld 
overkop gegooid werd. Ik slik even en kijk terug naar Soetkin, die me een enorm sterke vrouw 
lijkt. Zoals Caroline het zo mooi verwoordt: “De veerkracht van mensen is iets ongelooflijks.”

 
Interview: Lies Debouver
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Het inzetten van logistieke en administratieve vrijwilligers voor kortlopende en langduri-
ge opdrachten in het werkingsgebied van CAW Noord-West-Vlaanderen.

In het verleden werden de logistieke en administratieve vrijwilligers enkel ingezet voor éénmalige, 
kortdurende opdrachten bij cliënten die begeleid worden door hulpverleners van het CAW. 
Nu blijkt echter dat een aantal ex-cliënten ook nood hebben aan logistieke en/of administratieve 
ondersteuning, maar dan op permanente basis zodat ze zich staande kunnen houden in de samenleving 
en niet hervallen in hun oude patronen. 

We hebben een beleidskader opgemaakt dat het mogelijk maakt om vrijwilligers in te zetten voor 
administratieve en logistieke taken bij zowel cliënten als ex-cliënten van het CAW. 
Dit heeft als voordeel dat de vrijwilligerscoach beschikt over een toetsingskader op gebied van de visie 
op de hulpverlening, hoe de vrijwilliger het contact met de (ex-)cliënt en de uitvoering van het werk 
ervaart en hoe de (ex-)cliënt omgaat met en verder nood heeft aan de geboden hulp.

Zowel bij de kortdurende als langlopende opdrachten wordt steeds de afweging gemaakt of de aangeboden 
hulp aansluit op de doelstellingen van het (doorlopen) hulpverleningsproces door bijvoorbeeld: 
• de zelfredzaamheid van de cliënt te verhogen. 
• het (sociaal) isolement van de cliënt te doorbreken. 
• de fundamentele basisrechten van de cliënt te garanderen 
• maatschappelijke uitsluiting te voorkomen 
• … 

Daarnaast mag de vrijwilliger geen taken verrichten waarvoor hij wettelijk niet gemachtigd is, zoals het 
uitvoeren van bepaalde technische herstellingen (gasbranders, elektrische toestellen en installaties, 
…), verbouwingswerken, gezondheidsverzorging en het uitvoeren van genees- en verpleegkundige 
handelingen. 
Ook de verzekering van het CAW sluit een aantal taken uit, zoals onder andere het geven van 
autorijlessen. 

Bij kortlopende opdrachten gaat het om duidelijk afgebakende taken, zowel wat de inhoud als de duur 
van de taak betreft. 
Het gaat dus om: 
• huis-, tuin- en keukengebonden klusjes die niet in conflict komen met de verzekering. 
• het voeren van een cliënt op bezoek naar het ziekenhuis, met ondersteuning ter plaatse. 
• het meegaan naar een immokantoor, VDAB, …
• zoeken naar een huis op de computer of via zoekertjes 
• leren gebruik maken van het openbaar vervoer 
• leren gebruik maken van het vrijetijdsaanbod 
• boodschappen doen in afwachting van een structurele oplossing

Langdurige opdrachten zijn activiteiten die op regelmatige basis en voor een lange periode plaats 
vinden zoals: 
• Boodschappen doen al dan niet samen met de ex-cliënt. 
• Samen een vrijetijdsactiviteit uitvoeren. 
• Maandelijks de ex-cliënt ondersteunen in het doornemen van zijn/haar administratie. 
• De cliënt naar een afspraak brengen (bijvoorbeeld kind bezoeken in een residentiële opvang). 
• Met de hond gaan wandelen bij personen die dit motorisch niet meer aan kunnen. 
• Bezoek of telefonische ondersteuning als klankbord bij mensen zonder netwerk om eenzaamheid  
 tegen te gaan. 
• Wekelijks bezoek als ondersteuning om opnames en/of crisissen te vermijden. 
• …

logistieke en administratieve 
vrijwilligers
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Vooraleer een vrijwilliger ingezet wordt, zoekt de hulpverlener in samenspraak met de cliënt welke 
hulpbronnen nog aanwezig zijn in de sociale context van de cliënt. 
Indien er geen hulp gevonden wordt, zoekt de hulpverlener naar een organisatie in de omgeving, die 
deze taak op zich kan nemen en wordt de cliënt naar die organisatie toegeleid. 
Indien zo’n organisatie niet voorhanden is, of de cliënt de kosten niet kan dragen, kan de hulp van een 
vrijwilliger ingeroepen worden.

Om organisatorische redenen kunnen geen acute crisissituaties door vrijwilligers opgenomen worden. 
Bij kortlopende opdrachten wordt een periode van minstens 14 dagen voorzien tussen de aanvraag en 
de uitvoering van de opdracht door een vrijwilliger.
Bij langlopende opdrachten is de tijd tussen de aanvraag en de start van het vrijwilligerswerk afhankelijk 
van het feit of er al dan niet nog een vacature voor het vrijwilligerswerk moet uitgeschreven worden.

Bie Vallaey

Op maandag 7 mei werden onze vrijwilligers voor logistieke en administratieve opdrachten 
uitgenodigd voor een dessertbuffet op de top van ons gebouw in Ruddershove.
Het werd een gezellige namiddag waar iedereen de gelegenheid kreeg elkaar nog eens te zien, 
en waar we tijd hadden om een babbeltje te slaan met elkaar.
Het snoepbuffet was daarbij letterlijk de kers op de taart.
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voorstelling team
crisishulp meerderjarigen

Sarah Bervoets
Hulpverlener

Stefanie Ramboer
Hulpverlener

Elena Lungu
Hulpverlener

Lieven Derez
Hulpverlener

Wendy Verhegge
Hulpverlener

Tim Govaert
Hulpverlener

Lindsey Boudt
Hulpverlener

Nele Ver Eecke
Teamverantwoordelijke

Stefan Blyaert
Hulpverlener

In ons vorig nummer kon je lezen dat Crisishulp anders georganiseerd werd. We 
evolueerden van een residentiële benadering in de vorm van crisisopvang naar een 
totaalconcept van crisishulp, waarvan crisisonthaal, crisisinterventie, crisisbegeleiding  
en crisisopvang de vier belangrijke modules zijn.

Dit is het team dat zich dagdagelijks inzet voor de realisatie van Crisishulp:
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ouderenmis(be)handeling
internationaal in the picture

Naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Ouderenmis(be)handeling op 15 juni vraagt het 
Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling (VLOCO) aandacht voor geweld op ouderen 
in de thuissituatie. Enkel door deze problematiek bespreekbaar te maken, kan het taboe hieromtrent 
doorbroken worden. Nog te vaak bestaat er immers angst om er over te spreken, zowel bij slachtoffers 
als bij betrokkenen, vanuit een gevoel van schaamte, externe druk, loyaliteitsconflicten, (wederzijdse) 
afhankelijkheid, onzekerheid, …

Wat dekt de lading?
In eerste instantie wordt er vaak gedacht aan fysiek geweld tegenover ouderen (slaan, hardhandige 
verzorging of medicatiemisbruik), maar ook psychische onderdrukking zoals vernederingen of emotionele 
chantage is een vorm van ouderenmis(be)handeling. Sommigen zijn slachtoffer van financieel misbruik, 
bijvoorbeeld het stelen van geld en eigendommen of het misbruik maken van volmachten. Anderen 
moeten leven in verwaarloosde omstandigheden waar er onvoldoende zorg of een gebrek aan hygiëne 
en comfort is.
Belangrijke nuance hierbij is dat het geweld niet altijd slecht bedoeld is. Ook een mantelzorger die uit 
onwetendheid, onkunde of onmacht zijn dementerende partner dagdagelijks vastmaakt aan de zetel 
om haar veiligheid te garanderen, valt onder de noemer ouderenmis(be)handeling. Het bieden van 
adequate hulp groeit de mantelzorger boven het hoofd en de zorg ontspoort…

Ieder huisje heeft zijn kruisje
Uit internationaal onderzoek blijkt dat In België ongeveer 32% van de vrouwen ouder dan 60 jaar aangeven 
slachtoffer te zijn van ouderenmis(be)handeling. Deze gegevens worden in de praktijk bevestigd. Uit de 
consulten bij VLOCO blijkt dat hoofdzakelijk vrouwen het slachtoffer zijn (74%) en voornamelijk mensen 
uit de dichte omgeving van de oudere pleger zijn (81%). Bovendien woont 67% samen met de pleger, 
wat soms grote bezorgdheden met zich meebrengt met betrekking tot de veiligheid en/of de integriteit 
van de oudere. 
In 2017 werden er in Vlaanderen 505 situaties van ouderenmis(be)handeling geregistreerd. Dit is 
uiteraard een onderschatting van het probleem! Niet alleen heerst er veel schaamte en angst bij de 
betrokkenen om aan de alarmbel te trekken, er is soms ook handelingsverlegenheid bij hulpverleners. 
Bovendien blijkt het ook moeilijk te zijn om een algemeen overzicht te krijgen van alle gekende en 
reeds aangepakte situaties bij diverse hulp- en zorgverstrekkers gezien er geen meldings- en/of 
registratieplicht is in Vlaanderen.

Waar kan men terecht?
Elke burger, zowel de oudere zelf als iemand uit de omgeving, die met vragen zit rond geweld of mis(be)
handeling kan gratis en discreet contact opnemen met 1712. Dit kan telefonisch of via mail (www.1712.
be). Een professionele medewerker van 1712 zal samen uitzoeken of de bezorgdheid al dan niet terecht 
is, wat men eventueel zelf kan opnemen of welke dienst in dit geval het best hulp en ondersteuning kan 
bieden.

Als professional (maatschappelijk werker, huisarts, thuisverpleegkundige, politie,…) met een vermoeden 
van of vragen rond ouderenmis(be)handeling kan men zich richten tot VLOCO (078 15 15 70 of 
ouderen@cawoostvlaanderen.be). 

Heeft men weet van ouderenmis(be)handeling vanuit een residentiële setting dan kan men terecht bij 
de Woonzorglijn op het nummer 02 553 75 00 of via het contactformulier dat terug te vinden is op www.
woonzorglijn.be 

Contactpersonen: 
•	 Sabine	Temmerman		078	15	15	70	of	ouderen@cawoostvlaanderen.be	
•	 Alain	Slock		0476	63	16	42

Bron:  VLOCO Persbericht 
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GDPR
bescherming van persoonsgegevens

Het zal je misschien al zijn opgevallen: de laatste tijd valt de term ‘GDPR’ 
niet uit de media en uit je mailbox weg te slaan. GDPR (‘General Data 
Protection Regulation’) is de nieuwe Europese regelgeving ter bescherming 
van persoonsgegevens (Nederlands:  AVG of Algemene Verordening 
Gegevensbescherming). 
Het CAW verwerkt veel persoonsgegevens, vaak gevoelige informatie.  Uiteraard 
denken we direct aan persoonsgegevens van cliënten, maar het gaat evengoed over 
persoonsgegevens van medewerkers (beroepskrachten, vrijwilligers, stagiairs,...) 
of bv. iedereen die van ons een nieuwsbrief zou ontvangen. De wet is duidelijk: 
persoonsgegevens zijn persoonsgegevens.

Wat is GDPR?  
Kort samengevat voorziet de GDPR-wet in de regels waar bedrijven en organisaties zich moeten aan 
houden wanneer ze persoonsgegevens verwerken.  Zo zal je misschien al gehoord hebben van het 
recht ‘om vergeten te worden’, of het recht om je gegevens aan te passen.  Maar het gaat evenzeer om 
het recht om op een helder en duidelijke manier ingelicht te worden over wat met je gegevens gebeurt.  
De wet bepaalt ook dat bedrijven en organisaties passende technische maatregelen moeten nemen 
tegen hackers of datalekken.

Wat betekent het voor het CAW?
Als het op privacy van cliënten aankomt, hoef je een CAW niet te porren (dat is onze tweede natuur), 
maar toch zien we de nieuwe regelgeving als een uitgelezen kans om zowel technisch als op vlak van 
onze algemene bewustwording een paar mistige zones op te helderen. En er valt nog wel wat op te 
helderen, bijvoorbeeld: ‘Hoe zit het met de bewaartermijnen van persoonsgegevens in onze mailboxen?’.

Om ons in regel te stellen met de nieuwe wet zijn we al een tijdje bezig: Zo lieten we in juli 2017 ons 
CAW al doorlichten door een onafhankelijk expertisebureau. Deze doorlichting leidde tot een lijst met 
aanbevelingen die we de komende maanden en jaren in een veiligheidsactieplan gaan aanpakken.

Data protection officer (DPO)
De wet voorziet ook dat er een  ‘data protection officer (DPO)’ wordt aangesteld.  We kozen hier voor 
een sectorale aanpak.  Elk CAW heeft ondertussen een lokale DPO (of adjunct-dpo) aangesteld en we 
worden in die rol sectoraal ondersteund door Expertisebureau Cranium.  Voor ons CAW neem ik deze 
rol op mij (dpo@cawnoordwestvlaanderen.be).

Beleid in opmaak
Om dit beleid ook intern goed te verbinden, wordt de DPO intern ook bijgestaan door een stuurgroep 
met deelnemers uit  ICT, personeelsbeleid, kwaliteitszorg en het directieteam. De krachtlijnen van dit 
beleid worden binnenkort (deze maand nog) vastgelegd door het directieteam.   

Heel wat stappen situeren zich momenteel nog achter de schermen (op punt stellen van een 
verwerkingsregister, verwerkingsovereenkomsten met partners, uitwerken van de juridische leest voor 
de gebruikersrechten, GDPR-vermelding in het arbeidsreglement,...), maar in de komende maanden 
komen bepaalde aspecten ook dichter naar je toe, bv. het inloggen op het We-dossier zal op termijn 
zeker strenger worden (via e-id of regelmatiger wijzigen van wachtwoord).

Bewustwording
In het uitvoeren van dit beleid willen we vooral de kaart van de ‘bewustwording’ trekken.  We willen de 
aangeboren reflex om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens in elke laag van onze organisatie 
-zeker ook de digitale laag- doen leven en ademen, zodat we in volle eer en geweten kunnen zeggen: 
“Hier gaan we zorgzaam met uw persoonsgegevens om”.

Frederik Van Kerschaver



18

teamdag 
vrijwilligers televestiaire brugge

Op maandag 28 mei gingen de vrijwilligers van Televestiaire op een welverdiende teamnamiddag.
We kregen een rondleiding langs een stukje Triënnale in Brugge, echt leuk!
Nadien genoten we van een natje en een droogje.
Naast al het harde werk en de bijhorende perikelen in de winkel was deze teamontspanning helemaal 
op zijn plaats!  Meer van dit! 
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vrijwilligers
voor televestiaire brugge gezocht

We zoeken jou!

WAT DOEN WE IN TELEVESTIAIRE:
Geschonken tweedehandse kledij, speelgoed, en klein huishoudelijk gerief wordt gesorteerd, en aan 
zeer haalbare niet-commerciële prijzen ter beschikking gesteld.
Iedereen kan er kledij en klein huishoudelijk materiaal binnen brengen tijdens de openingsuren of 
deponeren in de container vlak bij de ingang.
Kortingen en gratis pakketten zijn mogelijk na een gesprek in het Onthaal van het CAW
(Ruddershove 8).

Televestiaire wordt georganiseerd en uitgebaat door het CAW, in samenwerking met een team vrijwilligers. 
Iedereen is welkom, maar we zetten ons hoofdzakelijk in voor mensen die financieel kwetsbaar zijn en 
gaan daar 100% voor.

ONS ADRES:
Prof. Dr. J. Sebrechtsstraat 1 - 8000 Brugge (nabij Minnewater)

ONZE OPDRACHT:
Onze vrijwilliger helpt sorteren in één van de sorteerruimtes en werkt in de winkel.
We zoeken vrijwilligers voor de materiaalwinkel én voor de kledijwinkel!

WIE ZOEKEN WIJ:
Onze vrijwilliger heeft een portie gezond verstand, zin voor humor, is positief ingesteld, sociaal vaardig, 
vriendelijk, discreet, toont respect voor de cliënten die over de vloer komen, en heeft affiniteit met 
mensen in sociale noodsituaties.
Als vrijwilliger sta je stevig in je schoenen en kan je gemakkelijk in teamverband samenwerken.
Onze vrijwilliger is actief, ziet werk, en is flexibel.
Vrijwilligers nemen deel aan 4 tot 6 teamvergaderingen per jaar.

START:
Zo snel mogelijk! We zoeken vrijwilligers voor verschillende momenten in de kledijwinkel, en voor de 
zaterdagvoormiddag (maar ook andere) in de materiaalwinkel.

Openingsuren: dinsdag, woensdag en donderdag van 14 - 17 uur + zaterdag van 10 - 12 uur.

Hebt u interesse in deze vacature? Neem dan zeker contact op!
Dan maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek 
en bespreken we de mogelijkheden.

CONTACT:
Bénédicte Ongenae
050 663001
benedicte.ongenae@cawnoordwestvlaanderen.be
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ieders stem telt

‘Ieders Stem Telt’ stelt sociale thema’s op scherp
Op 14 oktober 2018 trekken we opnieuw naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Een hoogdag 
voor de democratie. Die dag worden duizenden raadsleden verkozen die gedurende 6 jaar onze gemeenten zullen 
besturen.

De wachtlijst voor een sociale huurwoning, de hoge water- en energiefactuur, hulp van het OCMW, de zoektocht 
naar werk, een toereikend inkomen, de schoolrekening. Mensen die het moeilijk hebben, liggen hier wakker van. 
Verkiezingsprogramma’s gaan zelden over deze thema’s, of ze krijgen een plaatsje in de marge.
‘Ieders stem telt’ doet daar iets aan. De campagne stelt de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting centraal, ook bij 
de lokale verkiezingen van 14 oktober. ‘Kies voor beleid waarin iederéén meetelt’ doet een appèl op beleidsmakers 
én kiezers.

Armoede en sociale uitsluiting bestrijden vergt politieke maatregelen, ook op het lokale niveau, want de kabouters 
gaan het niet doen. Lokale besturen hebben sleutels in handen om het dagelijks leven voor hun inwoners te 
verbeteren. Ook voor zij die het moeilijker hebben.
‘Ieders stem telt’ geeft een megafoon aan de stem van deze mensen. In de Vlaamse provincies en grootsteden 
slaan Samenlevingsopbouw en vele partners de handen in mekaar om te ijveren voor een socialer beleid. We 
mengen ons actief in het verkiezingsdebat en schuiven beleidsprioriteiten naar voor die we op de politieke agenda 
willen van de komende legislatuur.

‘Ieders Stem Telt’ doet een appèl op beleidsmakers
De afgelopen maanden maakten we samen met mensen in projecten van Samenlevingsopbouw en van 
partnerorganisaties de balans op van het gevoerde beleid de voorbije zes jaar in hun gemeente of stad. Welke 
prioriteiten uit de campagne ‘Ieders stem telt 2012’ werden gerealiseerd? Welke niet? Wat kan of moet beter? In 
najaar 2017 en voorjaar 2018 gingen we in West-Vlaanderen het gesprek aan met 66 groepen en bereikten zo in 
totaal 789 mensen die momenteel in een kwetsbare positie zitten.
Het resultaat van dit proces worden prioriteitennota’s met concrete maatregelen voor sociaal beleid, op maat van 
Brugge, Kortrijk, Oostende en Roeselare. Ook in een aantal gemeenten worden de prioriteiten op een rijtje gezet.

Nog voor de zomer gaan we hierover in dialoog met lokale beleidsmakers. Zo komen we te weten hoe de politieke 
partijen denken over onze voorstellen en wat we van hen kunnen verwachten. We willen onze voorstellen 
vertaald zien in concrete engagementen in de lokale verkiezingsprogramma’s en later, na de verkiezingen, in de 
beleidsplannen. Zo kunnen beleidsmakers van straks kiezen voor beleid waarin iederéén meetelt in de gemeente 
of stad.

‘Ieders Stem Telt’ doet een appèl op alle Vlaamse kiezers
De campagne wil ook het brede publiek bewegen tot sociaal stemmen en zo de solidariteit bevorderen tussen 
sterke en zwakkere groepen in de samenleving.

Op 15 maart lanceerde Samenlevingsopbouw de campagne ‘Reken niet op de 
kabouters: kies voor beleid waar iederéén meetelt’. 
In september lanceert ‘Ieders stem telt’ een webapplicatie waarmee elke 
Vlaming kan ervaren wat uitsluiting en leven in armoede betekenen. De app 
confronteert de gebruiker met de gevolgen van beleidskeuzes op basisbehoeften 
in het persoonlijk leven: een dak boven het hoofd, een kwaliteitsvolle job of 
een goede gezondheid. De tool geeft ook de verschillende partijstandpunten 
hierover weer.

‘Ieders Stem Telt’ is een campagne met vele partners
Samenlevingsopbouw is initiatiefnemer van de campagne en kan rekenen 
op de steun en medewerking van vele nationale en lokale welzijns- en 
middenveldorganisaties.

Provinciale partners zijn CAW, Huurdersbond West-Vlaanderen,  Open School, 
verenigingen waar armen het woord nemen, VormingPlus, Welzijnsschakels
Daarnaast zijn er nog vele lokale partners.

Bron: Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen
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dikke freddy
pleit voor statiegeld

Aan	Joke	Schauvliege,	minister	van	zwerfvuil

Geachte	mevrouw,

Ik	kom	uit	de	gazet	te	vernemen	dat	ons	landje	slechte	punten	krijgt	voor	de	bergen	zwerfvuil	die	 in	
parken,	grachten,	bermen	en	doodlopende	straten	 te	vinden	zijn.	Bovendien	zouden	de	kosten	voor	
het	opruimen	van	dat	zwerfvuil	ongeveer	even	hoog	liggen	als	die	van	een	halve	straaljager	voor	onze	
luchtmacht.

Ik	kom	er	open	voor	uit	dat	ik	met	de	regelmaat	van	de	klok	mijn	steentje	bijdraag	om	de	zwerfvuilhopen	
te	 vergroten.	 Vermits	 ik	 geen	 vast	 adres	 heb	 kom	 ik	 niet	 in	 aanmerking	 voor	 een	 groenafval-	 of	
papiercontainer.	Vermits	ik	geen	nagel	heb	om	mijn	gat	te	krabben	beschik	ik	ook	niet	over	de	middelen	
om	mij	zakken	aan	te	schaffen	waarin	ik	mijn	restafval	kwijt	geraak.	Vermits	ik	geen	vervoermiddel	ter	
beschikking	heb	geraak	ik	niet	op	een	containerpark	waar	ik	bovendien	voor	het	minste	dat	ik	er	zou	
achterlaten	meer	moet	betalen	dan	voor	een	groot	wit	brood.

Gedurende	lange	tijd	ben	ik	erin	geslaagd	om	mijn	resten	proper	en	wel	kwijt	te	geraken	in	de	vuilbakken	
die	aan	de	bushaltes	staan,	maar	daarvan	heeft	men	nu	de	openingen	zo	klein	gemaakt	dat	er	met	
moeite	nog	een	leeg	sigarettenpakje	door	gewurmd	kan	worden.	Ik	kan	dus	met	de	beste	wil	van	de	
wereld	niet	anders	dan	af	en	toe	wat	zwerfvuil	te	produceren.

Ik	mocht	 in	 dat	 verband	 al	 verschillende	 boetes	 ontvangen.	 Helaas	 zal	 u	 die	 boetes	 nooit	 kunnen	
innen	omdat	mijn	door	het	OCMW	toegewezen	advocaat-schuldbemiddelaar	dermate	veel	kosten	voor	
zichzelf	aanrekent	dat	er	weinig	overschiet	om	andere	rekeningen	te	betalen.

U	pleit	in	de	gazet	voor	een	radicale	mentaliteitsverandering	met	betrekking	tot	het	zwerfvuil	en	u	hebt	
groot	gelijk.	Indien	de	openingen	van	de	vuilbakken	die	aan	de	bushaltes	staan	opnieuw	groter	zouden	
worden	en	indien	uw	collega-politiekers	vuilniszakken	en	containerparken	terug	–	zoals	het	 tenslotte	
vroeger	geweest	 is	 –	gratis	 zouden	maken	zouden	de	 kolossale	 kosten	 voor	 het	 opruimen	van	het	
zwerfvuil	verdwijnen	als	sneeuw	voor	de	zon	en	zou	onze	luchtmacht	er	een	halve	straaljager	bovenop	
krijgen.

Bovendien	 wordt	 het	 hoog	 tijd	 dat	 u	 uw	 belofte	 waarmaakt	
om	 statiegeld	 te	 heffen	 op	 bier-	 en	 colablikjes.	 Toen	 u	 een	
paar	 jaar	 geleden	 met	 die	 belofte	 boven	 water	 kwam	 ben	 ik	
direct	 blikjes	 beginnen	 collectioneren.	 Ik	 heb	 momenteel	 op	
diverse	 schuilplaatsen	 een	 voorraad	 lege	 blikjes	 staan	 die	
mij	 statiegeldgewijs	 in	 staat	 zou	 stellen	 om	 mijn	 advocaat-
schuldbemiddelaar	te	ontslaan.

Ik	hoop	dan	ook	dat	u	woord	zult	houden.	In	afwachting	van	een	
mentaliteitsverandering	groet	ik	u	met	de	meeste	hoogachting,

Dikke	Freddy

Brieven van Dikke Freddy is een column van Erik Vlaminck
Bron: Sociaal.net
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goed  en  ander  nieuws

er werden kindjes geboren

Kleindochter van
Carline Ragolé, Logistiek

Zoontje van Jonas Vermeulen,
Mannenopvang Bredene

Kleindochter van Dirk Soenen
Inloopcentrum, Woonbegeleiding

Zoontje van Marijke Vercruysse,
Jongerenwerking ‘t Salon

Kleindochter van 
Katrien Delrue,
Directeur hulpverlening

Kleindochter van 
Katrien Delrue,
Directeur hulpverlening

Dochtertje van Timi Claeys,
Onthaal Welzijn Oostende

Zoontje van
Aurelien Vanhoutte,
Preventieteam, JAC Oostende
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goed  en  ander  nieuws

ieders stem telt!

nieuwe website

centraal telefoonnummer caw’s

Een save-the-date voor het lijsttrekkersdebat Brugge 27/09/2018

Net als zes jaar geleden organiseerden de verenigingen waar armen het woord nemen en verschillende 
sociale en welzijnsorganisaties terug de campagne “Ieders Stem Telt”. De campagne ijvert voor een sociaal 
beleid en om de stem van kwetsbare groepen meer te laten klinken in de gemeenteraadsverkiezingen. 
Op 27 september om 19.30 u. gaat terug het lijsttrekkersdebat door in de Magdalenazaal. 
Alle lijsttrekkers hebben al toegezegd om mee te debatteren over een sociaal en solidair Brugge.
Zet dit nu al in uw agenda!

Dit debat wordt georganiseerd door
De	Diversiteitsdienst	Stad	Brugge
Brugge	Dialoogstad
Vormingplus
CAW	Noord-West-Vlaanderen
Samenlevingsopbouw	West-Vlaanderen

Vanuit onvrede over de vroegere website en vanuit de sterke wens ons als sector sterk, duidelijk en 
samenhangend te profileren, kreeg de werkgroep sectorcommunicatie de opdracht een nieuwe website 
te ontwikkelen. De nieuwe website www.caw.be vertrekt van drie uitgangspunten:

We focussen niet op verschillen tussen de CAW’s, maar op de overeenkomsten. Wat we samen vertel-
len is krachtiger en zorgt voor een eenduidige uitstraling.
Ook al is het CAW een schijnbaar complexe organisatie die graag genuanceerd en volledig commu-
niceert, presenteren we ons eenvoudig en helder aan de buitenwereld. De buitenwereld hoeft niets te 
merken van onze complexiteit. We gaan voor een site die helder en eenvoudig is.
We bouwen de site op vanuit het perspectief van de gebruiker, en dus niet vanuit van de organisatie.

De CAW’s deelden tot nu het centraal nummer 078 150 300 voor burgers. Maar dit nummer is voor de 
oproeper niet volledig gratis is, en ligt dus niet in lijn met het gratis hulpaanbod van de CAW’s. 
De CAW-directies beslisten over te stappen naar het nummer 0800 13 500 dat volledig gratis is voor 
alle bellers én om dat nummer collectief te gebruiken in de externe communicatie. We verlagen dus de 
drempel voor de beller, die ons nu ook telefonisch gratis kan bereiken.

Het nieuwe nummer is nu al actief en werkt op dezelfde wijze als het 078-nummer op basis van postco-
de. Het oude 078-nummer blijft nog een tijd beschikbaar. Na verloop van tijd zal het verdwijnen.



in memoriam

Mevrouw Magdaleen de BruYCKere
geBoren 18 april 1940
overleden 8 juni 2018

Moeder van

ann vandenBrouCKe

aMBulante werKingen

BlanKenBere en torhout

Caw noord-west-vlaanderen

Waar je ook bent
‘k zou ’t niet weten
niet in afstand of tijd te meten
maar ik heb je bij me
diep in mij
daarom ben je zo dichtbij

Toon Hermans

Wij leven mee met alle medeWerkers en vrijWilligers van 
CaW noord-West-vlaanderen die een dierbaar familielid, 

vriend of bekende verloren hebben
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TELEVESTIAIRE

OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP

IN BRUGGE IS ER DRINGEND NOOD AAN:

• (propere) hoofdkussens
• dekbedden één- en vooral tweepersoons
• keukenhanddoeken

KLEDIJ, KLEIN HUISHOUDELIJK MATERIAAL EN SPEELGOED KUNNEN  
BINNENGEBRACHT WORDEN TIJDENS DE OPENINGSUREN:

dinsdag: 14.00 - 17.00 u.
woensdag: 14.00 - 17.00 u.
donderdag: 14.00 - 17.00 u.

zaterdag: 10.00 - 12.00 u.
PROF. DR. J. SEBRECHTSSTRAAT 1, 8000 BRUGGE (nabij Minnewater)

IN TORHOUT  IS ER DRINGEND NOOD AAN:

• mannentruien
• badhanddoeken, kleine handdoeken en    

  washandjes
• slabbetjes
• slaapkledij 
• ondergoed 
• schoenen
• handtassen

OPENINGSUREN :
Vrijdag 13.45 u. – 16.30 u.

Eerste woensdag van de maand 13.45 u. - 16.30 u.

’S GRAVENWINKELSTRAAT 20
8820 TORHOUT

KLEDIJ BINNENBRENGEN KAN
ELKE WERKDAG 

VAN 9.00  – 12.00 U. EN 14.00 U. – 17.00 U.
(NIET OP DINSDAGNAMIDDAG)
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UW FINANCIËLE ONDERSTEUNING IS EN BLIJFT

VOOR ONS VAN LEVENSBELANG!

DE REKENINGNUMMERS WAAROP U KAN STORTEN 

Voor giften vanaf € 40, kunnen wij u een fiscaal attest bezorgen maar dan moet u  storten op
rekeningnummer BE85 0682 3070 2706 

van CAW Noord-West-Vlaanderen, Ruddershove 8 te Brugge

 met eventuele vermelding van de deelwerking die u wil steunen:  Vrijwilligerswerk, 
Ambulante Begeleiding Brugge of Oostende, Onthaal Brugge of Oostende, Ambulante 

Werking Torhout, Ambulante Werking Blankenberge, Justitieel Welzijnswerk, Jeugdzorg, 
Woonbegeleiding Brugge of Oostende, Mannenopvang Brugge of Oostende, 

Crisishulpverlening, Vrouwenopvang Brugge of Oostende, Inloopcentrum, Slachtofferhulp, 
Jongerenopvang, JAC Brugge of Oostende, LOGiN, ‘t Salon, EXIT, Bezoekruimte.

Wenst u geen belastingattest dan kan u uw steunbijdrage storten of overschrijven op het
rekeningnummer BE72 4700 8028 6116

van Sociaal Centrum Teledienst

Wij danken u van harte voor uw steun doorheen het jaar !

ZEER BELANGRIJK BERICHT
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Aan dit Contactblad werkten mee:
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Hoe komt wie vliegt ooit tot bedaren,
en wie niet vliegt ooit van zijn plaats?

Jan Emmens


