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Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Oost-Vlaanderen is een plura-
listische organisatie die deskundige hulpverlening biedt aan iedereen 
met problemen. Het CAW informeert, begeleidt en biedt indien nodig 
onderdak.  Vooral de meest kwetsbaren zoals daklozen, slachtoffers 
van geweld, jongeren, (ex-)gedetineerden, vluchtelingen, enz. zijn onze 
doelgroepen. Samen met hen zoeken onze hulpverleners naar een 
werkbare oplossing voor hen en hun omgeving. Onze hulp is professio-
neel, divers, vertrouwelijk en anoniem. CAW Oost-Vlaanderen is erkend 
door het Vlaams Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. 

Contact opnemen is eenvoudig: in elke regio van OostVlaanderen heeft 
het CAW verschillende aanspreekpunten. Je kunt er terecht met of zon-
der afspraak.- Voor info kijk op www.caw.be of bel naar 0800 13 500.

Het CAW werkt met lokale projecten waarvoor voortdurend financiële 
steun nodig is.

RVB CAW Oost-Vlaanderen: Kris Coenegrachts Marc Block, 
Ronny Blomme, Stefan Bockstal, Hedwig Coddens, Jo De Niel, 
Pierre De Potter, Miel Lissens, Gerry Van de Steen, 
Guido van de Pontseele, Kathleen Van Hautte, Christl Willems 

Heel erg verbonden voel ik me, met de Cluster 
Ontmoeting- en Vindplaatsen en zijn Brugfi-
guren. En nu is het woord ‘verbinden’ net het 
woord waar we anderhalf jaar rond werkten. 
Met een heuse ploeg fijne medewerkers en vrij-
willigers vanuit inloopcentra,  de nachtopvang, 
het brugteam en vele kleine belangrijke pro-

jecten samen bereiken we vanuit een ongedwongen en veilig kader 
mensen in kwetsbare situaties, we creëren cliëntgerichte netwerken 
en leiden ze vlot naar de meest gepaste hulp.

Met zorg voor de medewerkers en in samenwerking met partners 
willen we een duurzaam en verantwoord gespreid aanbod van vind-
plaatsen en brugfiguren aanbieden. In sommige steden merken we 
grote tekorten. Deze tekorten die willen we met lokale financiering 
graag helpen oplossen. Een mooie uitdaging, zoekend, ontdekkend en 
groeiend! Met de steun van eenieder!
 Joke Merlaen, Coördinator

We zoeken vrijwilligers voor de Winter Nachtopvang Gent.

Ben je bereid om de handen uit de mouwen te steken of om  
telefonische permanentie te doen tussen 20.35 uur en 22.30 uur. 
Aarzel niet! Mail naar jetcantineau@cawoostvlaanderen.be of 
bel 0499 88 27.

Wat is CAW 
Oost-Vlaanderen?
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Jaarlijks krijgt CAW Oost-Vlaanderen zo’n 
30.000 hulpvragen. Burgers komen met 
hun vragen bij ons terecht via de open 
permanenties van het CAW-onthaal, de 
gratis CAW-lijn (0800 13 500), via mail of 

chat, via onze teams in de gevangenis of op doorverwij-
zing van de politie of andere organisaties.

Een aanzienlijk deel van deze hulpvragers stelt niet zo 
gemakkelijk zelf een hulpvraag. Het zijn mensen in zeer 
kwetsbare situaties die we het best kunnen bereiken via 
een netwerk van zeer laagdrempelige initiatieven. Die ini-
tiatieven bieden een (materiële) dienstverlening die men-
sen sterk ondersteunt die door allerlei omstandigheden 
moeilijk aansluiting vinden bij de samenleving en die le-
ven in armoede. Concreet gaat het om onze inloopcentra 
en onze centra voor nachtopvang. 

Die twee initiatieven zijn voor ons vindplaatsen voor zeer 
kwetsbare burgers zoals langdurige daklozen, mensen in 
armoede, jongeren met moeilijkheden bij de stap naar de 
volwassenheid, mensen die het vertrouwen in de hulp-
verlening verloren hebben, zorgvermijders … In onze in-
loopcentra en onze centra voor nachtopvang kunnen de 
CAW-brugfiguren (hulpverleners) die mensen in hun ver-
trouwde omgeving treffen en hen proberen toe te leiden 
tot een passende hulpverlening. Tegelijkertijd ondersteu-
nen deze vormen van dienstverlening hen in het verbete-
ren van hun levenskwaliteit, in een moeilijke periode van 
hun leven.

In deze Magis leest u verder meer over onze dienstverle-
ning, over de effecten ervan en hoe cliënten onze dienst-
verlening ervaren.

Vandaag zijn er in enkele regio’s van Oost-Vlaanderen 
inloopcentra en centra voor nachtopvang te vinden. 
De vraag overtreft echter het aanbod. Daarom ho-
pen we dat de nieuwe lokale besturen, bij het creëren 
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van hun toekomstige sociaal beleid, zich aangesproken 
voelen om op dit vlak initiatieven te nemen voor hun  
kwetsbare burgers.

Meer dergelijke dienstverlening voorzien, gespreid over 
Oost-Vlaanderen, is noodzakelijk, maar minstens even be-
langrijk is het gelijktijdig voorzien van voldoende hulpver-
lening met onder meer brugfiguren. Op die manier kun-
nen mensen in kwetsbare situaties en in armoede weer 
aansluiting vinden bij de samenleving. 

Hiermee bestrijden we niet alleen symptomen, maar ver-
sterken we mensen om hun leven weer zelf in handen te ne-
men. Het leidmotief bij uitstek van CAW Oost-Vlaanderen. 

  Patrick Seys - Algemeen directeur
patrickseys@cawoostvlaanderen.be   
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Wat is een brugfiguur?
Zoals het woord doet vermoeden is onze belangrijkste taak 

een brug te slaan, ervoor te zorgen dat we, samen met cliën-

ten, een brug maken naar de meest gepast hulp. Soms zijn de 

mensen er nog niet klaar voor, vermijden ze de zorg, of is de 

drempel naar diensten of organisaties te hoog. 

De brugfiguur gaat geen langdurige begeleidingen aan maar 

zorgt voor doorstroom naar de meest gepaste hulp. Soms 

kan het voldoende zijn om b.v. een beroep te doen op de  

naaste omgeving.

Het is voor vele mensen niet evident om aan te kloppen bij een 

dienst of organisatie. Ze worden vaak van hot naar her gestuurd 

omdat ze bij de verkeerde dienst aanklopten of omdat ze zo-

veel vragen hebben dat er verschillende organisaties nodig zijn. 

Door hun vraag te verhelderen en een duidelijke situatie-

schets te maken proberen we samen te kijken naar de meest 

zinvolle mogelijkheden en geven we gepast advies.

Wat doet een Brugfiguur in het inloopcentrum?
Dankzij het inloopcentrum, de vrijwilligers, dienstverleners 

en brugfiguren kunnen mensen op regelmatige tijdstippen in 

het centrum terecht. Het inloopcentrum geeft hen de ruim-

te om op adem te komen, het even niet meer te weten. Ze 

kunnen er tot rust komen, een koffie drinken, de krant lezen, 

anderen ontmoeten... Die vrijblijvendheid zorgt voor een  

grote toegankelijkheid.

Bezoekers krijgen de mogelijkheid om op hun eigen tempo 

hun verhaal te brengen en complexe (hulp)vragen te stellen 

aan de brugfiguur. Ze beslissen zelf hoeveel hulp ze daarbij 

nodig hebben. We werken met andere woorden vanuit de 

kracht van de bezoeker. In het vertrouwde kader van het cen-

trum gaan de hulpvrager en de brugfiguur dan samen aan de 

slag om een brug te bouwen. Deze brug vergemakkelijkt de 

weg naar betrokken diensten.

Waarin maakt de brugfiguur het verschil?
Vele mensen hebben wat begeleiding nodig alvorens ze bij 

Ann en WendyCAW Brugfiguren 
ontmoeten en verbinden.
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een (sociale) dienst terecht komen. Door de complexiteit en 

de snelle groei/verandering van de sociale kaart is het soms 

noodzakelijk om een beroep te doen op een brugfiguur. Door 

onze expertise proberen we de weg te vergemakkelijken en de 

drempel te verlagen.

Het gebeurt ook dat mensen negatieve ervaringen hebben of 

dat er frustraties zijn na een bezoek aan een (onthaal)dienst. 

Meestal ligt miscommunicatie aan de basis. De brugfiguur 
zoekt dan waar het mis liep, waar de brug defect is. We 

bespreken dan samen de oorzaak van het defect, herstellen 

zo de brug en het vertrouwen om dan opnieuw de stap te  

kunnen zetten.

Kortom, de brugfiguur probeert ervoor te zorgen dat een (ont-

haal)dienst vlot bereikt wordt. Duidelijke communicatie en, 

mensen naar de juiste organisatie op weg helpen... zorgt voor 

een pak minder frustraties en spaart heel wat tijd en energie.

De brugfiguur probeert bij een hulpvraag  de meest efficiënte 

weg te zoeken en te tonen.

Hoe werkt het?
Het grootste succes schuilt in geduld, vertrouwen en 
vertragen. Geduld hebben met mensen voor wie onze com-

plexe samenleving niet evident is. Vertrouwen hebben in de 

kracht van de mensen, niet zomaar overnemen omdat iemand 

een andere aanpak heeft of anders is. Vertragen voor mensen 

waarvoor onze samenleving te snel evolueert.

Waarmee worstelt een Brugfiguur al eens?
Door tijdgebrek en werkdruk bij andere diensten zien we dat 

veel mensen met allerlei vragen bij niemand terecht kunnen. 

We gaan snel aan de slag: we nemen contact op met bv. een 

ziekenfonds of de energiemaatschappij, we bekijken  achter-

stallige facturen... Vaak gaan we dan een stapje verder dan en 

onthaal en focussen we al op de eigenlijke hulpvraag. De uitda-

ging bestaat erin om het toeleiden niet uit het oog te verliezen.  

Heeft een brugfiguur ambities?
Mijn persoonlijke ambitie is het hoofd koel houden. Dagda-

gelijks zijn er reorganisaties en veranderingen in organisaties. 

Daarenboven laat ons land zich kenmerken door vele regel-

tjes en een hoge administratiedruk. Ik las onlangs dat dat een 

belangrijke oorzaak van stress is bij mensen. Net als een gps 

wil ik alle informatie en veranderingen kunnen blijven op-

slaan, verwerken en meedelen. Op tijd uploaden dus.  Daar-

naast blijf ik erover waken dat mijn empathisch vermogen 

niet afzwakt. Met een “bigger picture” krijg je het hele verhaal 

in kaart en kan ik mijn werk als brugfiguur beter en vooral  

menselijker uitvoeren.

Waarom zijn Brugfiguren onmisbaar?
in onze complexe samenleving kunnen mensen niet meer 

zonder een goede GPS. Net zoals op de wegenkaart is ook de 

sociale kaart uitgebreid met talrijke zinvolle organisaties. Door 

de expertise en de begeleiding van de brugfiguur durven men-

sen al eens sneller een onbekende maar efficiëntere route 

te nemen dan hun jarenlange vaste weg. Nemen ze de ver-

keerde route dan zijn wij de stem die vraagt om om te keren  

indien mogelijk. 
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In Aalst en Gent kunnen mensen terecht in de nachtopvang 

uitgebaat door CAW 0ost-Vlaanderen. Wij zien de laatste jaren 

een grote verandering in de noden en het soort problemen 

waar mensen mee af te rekenen hebben. De dakloze zoals wij 

hem kennen uit het straatbeeld, zien we nog steeds, maar de 

doelgroep wordt veel diverser.

Meer gezinnen en Psychiatrische patiënten. 
Het aantal gezinnen met kinderen stijgt, gezinnen die uit huis 

worden gezet, gezinnen met een Europese migratieachter-

grond. Ook het aantal psychiatrische patiënten stijgt, mensen 

die geen plaats meer vinden in de psychiatrie, of zich er zich 

niet goed voelen.  Daarnaast zien we ook een steeds grotere 

groep mensen met oorlogstrauma’s op de vlucht voor geweld. 

Uiteraard blijven ook veel mensen met een verslavingsproble-

matiek zich aanmelden.

Diversiteit 
Jammer genoeg zien we ook een toename bij de jongeren. 

Vaak zijn deze jongeren thuis niet langer welkom en proberen 

ze te overleven bij vrienden, om uiteindelijk terecht te komen 

in de nachtopvang.

Mannen, vrouwen en kinderen vinden er hun plek in moei-

lijke momenten. En zo hebben we pasgeboren baby’s in 

onze Nachtopvang, maar ook bejaarde mensen. De jong-

ste werd er geboren en oudste was 76 jaar. Veel kleur, een 

grote diversiteit, veel verschillende verhalen, …. Het blijft een  

boeiende uitdaging.  

Nachtopvang houdt 
een spiegel voor aan 
de samenleving 
en toont de hiaten. Els en cliënten vertellen
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Korte getuigenis uit de nachtopvang

Man, 48 jaar, groot geworden in gebroken gezin, vroeg beginnen 

werken... en zo plan getrokken. Ik hou van mensen en van “vrij-

heid”, ben ernstige jongen, maar lach redelijk wat af soms.

Wat doe je in de nachtopvang?
Eigenlijk in de eerste plaats rusten. Maar dat is eigenlijk niet juist 

uitgedrukt. Daar ik geen gezin heb en familiaal ook heel weinig 

contact meer had, had ik even geen zin meer in woonst plus 

huur en ongelukkig alleen zijn. In de nachtopvang zie je mensen 

en deze mensen vallen meestal wel goed mee. Je weet dat je 

niet alleen bent en dat geeft me een goed gevoel. Ik kan er ook 

wel mijn toilet doen zonder haast of eens orde op zaken stellen. 

Ik voel me er veilig en gerust gelaten. Je kan vroeg in bed, maar 

komt zelden uitgerust buiten.

Hoe ervaar je het brugteam?
Voor mij heeft het lang geduurd eer ik het brugteam durfde toe 

te laten en echt de stap naar hen zette. Had er al van gehoord... 

Men zei dat zij ook sneller een oplossing voor woonst konden 

vinden. Maar had daar toen geen behoefte aan. Nu zie ik de za-

ken anders. Als er zich iets of wat voor doet, dan staan zij daar, 

zij staan voor plus minus 200% achter jou. Zo voel ik het toch 

althans. Brugteam is vriendelijk aan telefoon (wat van veel dien-

sten niet gezegd kan worden) en ook daarnaast!!!

“Met niets achterblijven”

‘Een 44-jarige man komt in de nachtopvang terecht, enkele 

dagen na een mislukte suïcidepoging. Hij lijkt totaal ontred-

derd, depressief, zonder levenskracht en benoemt het zelf als 

‘ik bevind mij in de winter van mijn leven’.  Hij is gediagnosti-

ceerd met ‘genetische depressie’, ‘stemmingsstoornissen’ en 

‘gebruiksstoornissen’. Hij leidde van 2004 tot 2015 een gelukkig 

leven met zijn Thaise vriendin en zijn vader in Thailand. Door het 

overlijden van zijn geliefde vader en de daaropvolgende finan-

‘ Had ze een grote leegte opgemerkt 
  in mijn hart…?’

‘Ik leerde de brugfiguur kennen in de nachtopvang toen ik het 

gevoel had dat ik in het graf van de dood werd getrokken. Het 

gaat al een paar jaar niet goed, maar ik had nu een zoveelste 

dieptepunt bereikt, wandelend in diepe duisternis. Ze riep me 

even voor een gesprek. Een aangename kennismaking .Ik kreeg 

een kamer alleen. Ik was er blij mee. Ze zag snel dat ik medi-

sche hulp nodig had.Ze ging met me mee naar de PAAZ voor een 

opname via spoed. Ze bleef de hele tijd bij me ook al moesten 

we lang wachten. Zonder haar was opname niet gelukt, het ging 

immers niet zo makkelijk omwille van mijn dakloosheid. Wat als 

ze er niet was geweest ? Ik aanvaarde haar hulp, ze leek echt 

bezorgd om m’n welzijn. En het was leuk babbelen met haar. Dat 

ging uitzonderlijk vlot, misschien door enkele gemeenschappelij-

ke factoren? Of had ze een grote leegte opgemerkt in mijn hart? 

In ieder geval, ze beloofde me te komen bezoeken en dat deed 

ze ook, me aanmoedigend om door te zetten. Ook al maakte ik 

andere keuzes dan diegene die we hadden besproken, ze bleef 

achter me staan. Ik verblijf nu in de psychiatrie voor een langere 

periode. Bij mondjesmaat gaat het een beetje beter…maar de 

afloop is echt onbekend. Dag per dag bekijk ik het… Mijn alge-

meen beeld zegt me dat de brugfiguur weet dat neerslachtig-

heid je krachten verslindt, dat fouten maken bij het leven hoort. 

Ze vindt het fijn om iets voor anderen te betekenen en is daar-

door geliefd en een voorbeeld voor anderen. Ja, ook voor mij.”

ciële oplichting door zijn vriendin moest hij noodgedwongen te-

rugkeren naar België en raakte hij in een diep dal. Bij zijn familie, 

strenge Jehova-getuigen, kon hij niet meer terecht daar hij geen 

aanhanger meer was van hun geloof. Zijn depressieve toestand 

werkte verlammend, hij raakte op de dool, belandde in verschil-

lende psychiatriën in Vlaanderen. Vluchtend voor zichzelf zocht 

hij zijn uitweg soms in drank, soms in medicatie, soms in het 

gokken, zichzelf vervloekend dat hij, hoewel hij zo’n mooie jaren 

beleefde, nu met werkelijk niets achterbleef.’
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Kinderen horen niet thuis op straat, maar zitten evenmin op 

hun plaats de reguliere nachtopvang. Daarom werd afgelopen 

winter, in samenwerking met het OCMW Gent, de gezinsnacht-

opvang in het leven geroepen. De gezinsnachtopvang in het 

Baudelopark heeft 4 kamers. Sinds december 2017 boden 

vingen we 25 gezinnen op. De gezinnen zijn dikwijls Europese 

migranten, maar daarnaast zien we ook opvallend veel Belgi-

sche gezinnen. 

Bed, bad, brood en veiligheid  
In de gezinsopvang wordt een bed, een douche en een maal-

tijd aangeboden. Dienstverleners verzekeren een warm ont-

haal, een aangenaam verblijf en staan in voor alle praktische 

zaken. Ook de brugfiguur is aanwezig in de gezinsnacht- 

opvang en bouwt een vertrouwensband op met de gezinnen. 

We proberen zicht te krijgen op het formele en informele net-

werk van het gezin. De veiligheid van de kinderen is in het hele 

traject een centraal thema. 

Samen op stap
We gaan samen op stap en leren het gezin zo beter kennen. 

We pakken kleine zaken maar gaan ook confronterende 
gesprekken aan wanneer dat noodzakelijk is. Het gaat 

over een eerlijke betrokkenheid en over het waarderen van de 

kleine successen. Kortom een traject vanuit de gezinsnachtop-

vang gaat om zoveel meer dan enkel dakloosheid. Thema’s zo-

als ouder-kindrelatie en, loslaten, verbinden, komen aan bod. 

We zetten mensen op weg, en proberen te verbinden.

Kinderen horen
niet thuis op straat. Dorien en Tine
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Een alleenstaande mama komt met haar 2 dochters terecht in de 

gezinsnachtopvang. De meisjes zijn 8 en 13 jaar. De voorbije vijf 

jaar leefde het gezin in een kraakpand. Toen er een einde kwam 

aan hun verblijf in het kraakpand, kwam het gezin op straat te-

recht. Het gezin is oorspronkelijk afkomstig uit Slowakije. Om uit 

de dakloosheid te geraken, is het belangrijk om over een inkomen 

te beschikken. Om een inkomen te hebben, heb je de juiste ver-

blijfsdocumenten nodig. De brugfiguur verneemt dat het gezin 

niet meer in het bezit is van hun Slowaakse paspoorten. Het gezin 

heeft hier rond wel al de nodige stappen gezet en gaan volgende 

week samen met een Buurtsteward naar Brussel om dit in orde te 

brengen. Op basis van het Slowaaks paspoort kan de mama aan 

haar zoektocht naar werk beginnen. Samen met de brugfiguur 

gaat het gezin op stap.

We spreken af aan het Baudelopark om te voet naar de Sloep te 

gaan. Geen evidentie met 2 dochters die hun dag liever anders 

invullen. De oudste dochter heeft last van blaren en zou het liefst 

met haar vrienden naar de Blaarmeersen gaan. We passeren 

aan een gebouw van vzw Jong, helaas gesloten, maar hierdoor 

komt wel het onderwerp ‘zinvolle vrijetijdsinvulling’ voor de doch-

ters ter sprake. De oudste dochter zou heel graag naar de acti-

viteiten van vzw Jong gaan, maar de moeder maakt zich zorgen, 

durft haar puberende dochter weinig vrijheid te geven, verkiest 

om haar dicht bij haar te houden om op die manier controle te 

hebben. Ze wil haar dochter beschermen, al werkt dit echter ave-

rechts. Al wandelend worden de angsten van mama en de noden 

van de dochter besproken. Er wordt ook ingegaan op het feit dat 

dochter dan moet meegaan naar b.v. de voedselbedeling: is dit 

dan een plaats voor een kind? Is het dan niet beter dat ze naar 

vzw Jong gaat? Wat heb je als moeder nodig om te durven losla-

ten? Wat kan je als dochter doen om je moeder gerust te stellen?

We stappen langs een gebouw van Fedasil. Mama spreekt me hier 

over aan, want ze heeft  gehoord dat mensen ook daar kunnen 

overnachten. Ze vraagt zich af of ze er met haar gezin ook terecht 

kan? We beslissen om aan te kloppen en de vraag te stellen. We 

krijgen kort wat info aangaande de werking van de dienst, o.a. 

mensen die in een asielprocedure zitten of een vrijwillige terug-

keer overwegen. Mama beslist dat dit niet de plek is voor haar ge-

zin. We praten hierover na op weg naar De Sloep. Het onderwerp 

‘terugkeer’ komt aan bod, maar is geen optie voor de mama, er 

wordt onder andere verwezen naar de school van de kinderen.

In de wachtzaal van De Sloep vindt de jongste dochter allerlei 

knutselgerief, dit boeit haar. We komen in het onthaal terecht. 

De vraag rond activiteiten wordt door de jongste dochter gesteld. 

Het gezin wordt geïnformeerd over een aanbod aan gezinsacti-

viteiten op woensdagnamiddag. Ze schrijven zich alvast in voor 

enkele uitstappen, o.a. op de verjaardag van de jongste dochter.

Vervolgens worden we doorgestuurd naar iemand van het A-

team, de persoon die zich ontfermt over het arbeidstraject van de 

mama. De mama krijgt onmiddellijk een afspraak bij iemand van 

de VDAB om samen een CV op te stellen en haar op weg te helpen. 

Tijdens het gesprek horen we de oudste dochter wenen in de 

gang, ze heeft het lastig, wil niet mee naar dergelijke afspraken, 

maar wil genieten van de zomervakantie. Ook mama wordt 

emotioneel. Opnieuw komt het onderwerp vzw Jong ter sprake, 

ditmaal door de arbeidstrajectbegeleider, zelf mama van een pu-

berende dochter. Er wordt van mama tot mama gesproken rond 

de bezorgdheden, maar ook het durven loslaten, vertrouwen. Dit 

gesprek blijft nazinderen. 

Na ons bezoek aan De Sloep moet het gezin zich haasten, want 

willen zeker nog kunnen douchen. Ze moeten hiervoor nog even 

doorwandelen tot aan De Fontein, Huis van Hygiëne. Bij vertrek 

geeft mama aan dat ze instemt met het aanbod van vzw Jong 

voor haar oudste dochter. 

Een dag uit het leven van...
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Elke dag nieuwe gezichten, nieuwe emoties, nieuwe verhalen.

Vanaf 8u30 zijn we in de weer, onze vrijwilligers verwelko-

men we telkens met een lach en veel respect. De steun van 

deze personen spaart ons immers veel kracht. Een gehele 

dag zetten ze verse koffie en thee en nemen ze de afwas voor  

hun rekening. 

Magie in de keuken
Sinds de komst van de Foodsavers hebben we de kans om 

met voedseloverschotten een variabele maaltijd klaar te zet-

ten voor de bezoekers. De voorbereiding kan wel wat energie 

vragen, we voorzien namelijk een heuse groep mensen van 

een portie. De ene dag wordt de maaltijd verwezenlijkt door 

de vrijwilligers , een andere keer bieden mensen zich spon-

taan aan om mee te helpen. Het samenwerken vormt iets ma-

gisch, personen voelen zich gewaardeerd, ze voelen zich als 

een schakel die deel uitmaakt van een zeer diverse ketting.

Een grote familie 
Iedereen is welkom in het inloopcentrum, verschillende cultu-

ren, leeftijden, overtuigingen en zo veel meer. Het kan al eens 

botsen tussen de bezoekers, hierin proberen we te bemidde-

len, verzekeren de veiligheid, en gaan we via een herstelge-

sprek opvolgen.

In tegenstelling tot incidenten die plaats vinden zien we ook 

de andere kant van de medaille.  We zien een grote familie. We 

zien mensen die naar het inloopcentrum komen om elkaar te 

Het geeft energie 
om mensen 
te zien lachen. Omar, Aysun en Ilka

WERKEN ALS DIENSTVERLENER IN HET INLOOPCENTRUM DE PANNESTRAAT.
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ontmoeten, om even tot rust te komen, om deel uit te maken 

van de werking en om zowel erkend te worden als  erkenning 

te bieden.

Activiteiten
Maandelijks organiseren we activiteiten in het inloopcentrum. 

Zo bieden we mensen laagdrempelige en betaalbare ontspan-

ning aan. Tijdens de activiteiten komen hun kwaliteiten naar 

boven, leren ze samen te werken, vergeten ze even de dage-

lijkse tegenslagen, kunnen ze even genieten…..

De activiteiten die wij aanbieden zijn zeer divers; bowlen, ko-

ken, het jaarlijks zomerfeest, pingpong toernooi, filmnamid-

dag, uitstap naar de zee, de tuin opknappen, een bezoek aan 

de kerstmarkt, een maandelijks ontbijt, en veel meer.                                                                                                               

Steunpilaar
Als dienstverleners van het inloopcentrum komen met veel 

plezier werken. Het doet deugd om de steunpilaar te kunnen 

zijn voor de bezoekers die kampen met verschillende (sociaal 

emotionele- gedrags)problemen. Het geeft energie om men-

sen te zien lachen, een simpele dankjewel te horen en men-

sen te kunnen helpen door middel van een luisterend oor of 

een passende toeleiding. In de toekomst hopen wij nog vele 

mensen te kunnen verwelkomen, op te vangen, hen kracht te 

geven, en nog veel meer!

Als een grote familie, zo laat de werking van het inloopcentrum zich best omschrijven.



“Meneer, meneer, ach meneer, Ach 
meneer, een mooie vogel wil ik zijn, 
met sterke vleugels alsjeblief me-
neer Merlijn”
 Tim Visterin + 28/8/2018  

Pano gezien?
Mika, Jason, Sean, Akira zijn kinderen met een droom, 
een verlangen… Niks bijzonder zal je zeggen, uiteinde-
lijk dromen alle kinderen.

Maar deze kinderen behoren tot de 13% kinderen die 
in Vlaanderen leven in een gezin met een inkomen on-
der de armoedegrens.

Dappere kinderen die het opnemen tegen de draak 
van vooroordelen en uitsluiting, die zich dagelijks een 
weg moeten vechten uit het moeras van lege brooddo-
zen, vervelende vragen en stukgeslagen hoop…
Kinderen die terecht naar ons kijken en vragen: “Wat 
nu?” Wat met de belofte dat de kinderarmoede tegen 
2020 zal gehalveerd zijn, wat met onze kansen? Komt 
er een tijd dat we deze kinderen recht in de ogen kun-
nen kijken en zeggen: “Zo, opgelost, op naar de volgen-
de uitdaging.” Want dat zou toch de ambitie moeten 
zijn of niet?

Bolletje kleuren
Binnenkort gaan we met zijn allen op een mooie zon-
dagmorgen naar het kieshokje om onze stem uit te 
brengen. We komen vrienden, buren en bekenden te-
gen en we mopperen, lachen en geven al dan niet onze 
ongezouten mening over de politiek en de politici.
Daarbij vergeten we vaak dat “wij” de politiek zijn, dat 
“wij kiezen” waar volgens ons de maatschappelijke keu-
zes en beslissingen moeten liggen. 
Onszelf troosten met de gedachte “Ach wij zijn maar 
gewone mensen, wij hebben dat niet in handen”, is een 
zeer zwak excuus als je even stilstaat bij de dagelijkse 
strijd die Mika, Jason, Sean, Akira en hun duizenden lot-
genoten moeten voeren…
Meer dan 30.000 mensen uit Oost-Vlaanderen doen 
jaarlijks een beroep op ons CAW. Mensen die zoeken 
naar een oplossing voor hun problemen, mensen op 
zoek naar een menswaardig inkomen, een goede en 
betaalbare woning, sociale zekerheid, rechtsbijstand, 
geneeskundige zorg etc. Mensen met een droom, dat 
het ooit wel beter zal gaan, mensen met een verlan-
gen naar een betere toekomst voor zichzelf en/of hun 
kinderen.
Dappere mensen, dappere kinderen… die ons nodig 
hebben.
 Noël CallebautO
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MEER INFO OVER CAW-PROJECTEN?
CAW Oost-Vlaanderen heeft uiteraard verschillende 
projecten. Je kunt een overzicht van onze projecten 
opvragen en we komen ze graag aan jou voorstel-
len. Voor meer info kun je terecht bij: 

 - Noël Callebaut: 0473 92 66 95 of
   noelcallebaut@cawoostvlaanderen.be
 - Annelies Van Brussel: 0493 40 45 08 of
   anneliesvanbrussel@cawoostvlaanderen.be

Wens je ons jaarverslag te ontvangen? 
Stuur ons een mailtje of bel 09 265 89 20

B E 2 5

G K C C B E B B

C E N T R U M
A L G E M E E N W E L Z I
O

E

A

R

J
O

I

N

S

N
S

N

D

G

S
T

D

E

I

W
-

E

R

F

E
V

J

E

T

R
L

A

N
K

A

A

0 6 8 9 0 0 0 2 0 0 8 2

Giften, legaten en schenkingen zijn welkom.  Vanaf € 40 krijg je een fiscaal attest. Je steun is welkom op BE25 0689 0002 0082 - BIC GKCCBEBB.


