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Toon viert kerst met een brede lach

Eh, dames en heren, hier is Joop van Bommel in Betlehem. Wij staan hier op het ogenblik 
met de microfoon op zo’n dertig meter afstand van de stal...
Er zijn hier enkele mannen die wij een paar vragen willen stellen.

R: Eh, heren... Heren, ogenblikje a.u.b., mag ik even storen. Hoe is uw naam meneer?
H: Herderkens...Herderkens, mijn naam is Herderkens. J.Herderkens.
R: Juist, meneer Herderkens U heeft hier vannacht gebivakkeerd met uw collega’s? Eh...kunt u mij zeggen...waar 
lagen jullie precies?
H: Eh...wij lagen bij nachte...bij nachte lagen wij
R: Oh, dat lijkt me toch bij deze temperatuur en in deze sneeuw, lijkt me dat toch geen eh...lolletje, hè?
H: Eh... Ik weet ‘t niet, ik weet ‘t niet...
R: Hoe bedoelt u...ik weet ‘t niet?
H: Nou ik weet niet wat eh...wat dat is, wat dat is...
R: Eh...wat dat is...hoe bedoelt u?
H: Nou eh... ‘n lolletje... ‘n lolletje...wat is een lolletje?
R: Oh, oh. Ja, sorry neemt u mij niet kwalijk. Dat is ‘n typisch...’n lolletje dat is ‘n typisch establishment woordje...
eh...geen lolletje, dat is iets...ja, eh...kijk, als je iets niet graag eh...doet, za’k maar zeggen, dan eh...is zoiets is 
dat eh...is geen lolletje...
H: Oh...hahaha...haha...Als je iets niet graag doet is dat geen lolletje. Oh...hehehe...haha...en als je iets wel graag 
doet, dan is ‘t dus één lolletje...hehehehe...
R: Ja, zou je het kunnen zeggen meneer Herderkens.
H: Hehehaha...dus als je twee dingen graag doet, dan heb je haha...twee lolletjes...hah is dat lachen zeg...
R: Eh...heren...even ter zake. Meneer Herderkens, u heeft dus hier met uw collega’s eh...vannacht mag ik wel 
zeggen, flink kou geleden...eh nietwaar?
H: Ja, dat wel maar eh...we hielden vol hè, we hielden vol.
R: We hielden vol eh...hoe bedoelt u dat meneer Herderkens?
H: Nou ik bedoel, we hielden vol trouwe eh...de wachte hè...
R: Ja dat zal met een dergelijk aantal schapen, zal dat wel nodig eh...nodig zijn?
H: Ja, dat zijn eh...honderd zes en veertig schapen, meneer van Bommel.
R: O, juist...honderd zes en veertig schapen, en eh...hoe weet u dat zo precies, meneer Herderkens?
H: Nou we...hadden de schaapjes geteld hè.
R: O ja...en toen hoorde u...toen hoorde u plotesling...hoorde u eh...zingen...? Kunt u ook zeggen eh...wie u hoor-
de zingen?
H: Eh...d’engelen...eh...d’engelen.
R: Eh... d’engelen?
H: Ja ja...d’engelen...d’engelen...d’engelen.
R: O, maar...eh...juist ja. Maar u moet dus dan wel erg eh...geschrokken zijn?
H: Ja, wat heet... We schrokken ons eigen lam.
R: Lam? Eh...hoe bedoelt u lam eh...?
H: Ik bedoel eh...gewoon lam, dat is ‘n eh...lam, dat is ‘n bekende uitdrukking in de schapenfokkerij...lam.
R: Kunt u ook zeggen, waar u d’engelen hoorde zingen?
H: Daar...daar. Dat was daar...
R: O, dames en heren...U ziet dus, meneer Herderkens die wijst het even aan, daar...hoorden zij d’engelen zingen.
En eh...meneer Herderkens...eh, de liedjes eh...hoe klonken die?
Kunt u zeggen hoe die klonken?
H: Eh...vloeiend hè...vloeiend...ja, vloeiend.
R: O, juist ja en waren die liedjes waren die...moesten die nog gemaakt worden of waren die al eh...af?
H: Ja, die waren klaar hè...vloeiend en klaar hè, waren die.
R: Juist. En u heeft...heeft u de ster gezien?
H: Nou neen, zelf...zelf heb ik hem niet gezien.
R: Eh...wat was het voor ‘n ster?
H: Eh...’ t was ‘n eh...ster van omhoog.
R: Maar hoe weet u dat, als u hem zelf niet gezien heeft?
H: Nou eh...dat zei eh...dat zei Vernamen. Da’s een collega van mij. ‘n Ster van omhoog...zei eh...Vernamen.
R: Juist ja, juist ja... O ja...’n ster van omhoog.
En eh...nog ‘n laatste vraag meneer Herderkens. U bent toen eh... bij ‘t begin eh...van eh...toen u naar Betlehem 
ging eh...bent u nog ergens eh...eh...tegen opgelopen?
H: Ja, inderdaad, ja...dat was eh...tegen ‘t Nieuwjaar...liep eh...tegen ‘t Nieuwjaar hè...en eh...

Toon Hermans
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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!

Warmte in koude, donkere dagen, dat hebben we allemaal nodig.

En, kijk, warme initiatieven zie je overal om je heen.

De Warmste Week is niet alleen een begrip geworden, maar ook een vanzelfsprekend gebaar in het 
eindejaarsgebeuren van vele mensen.

Al in november mocht ik deelnemen aan een prachtige wandeling ten voordele van een Warmste-Week-
goed-doel. Na afloop was het gezellig bij elkaar scharen rond buitenvuurtjes met bekertjes glühwein. 
Toegegeven, dat kan je op kerstmarkten ook, maar dan overkoepeld door economische principes. En 
een stuk minder gezellig. En zonder de diepmenselijke interactie en de sociale samenhang.
Na afloop reed ik de achterband van mijn fiets lek, maar kon er mee lachen. Dankzij het goede gevoel 
bij de actie.

Bij een volgende Warmste-Week-actie mocht ik me tegoed doen aan kunst. De kunstenaar van dienst 
verkoopt zijn werkjes ten voordele van het goede doel aan wel zeer democratische prijzen. Daarvoor 
doe ik graag mijn beurs van de knip. Tegelijkertijd worden mijn esthetische en mijn sociale behoefte 
verzadigd. 
Geen glühwein en geen lekke band achteraf. Maar wel datzelfde warme gevoel.

En nog eentje om het af te leren. Een vriend richtte zijn garage en oprit in als bar/terras en nodigde 
zijn ruime sociale netwerk uit om er koffie, cake, soep, lekkere biertjes en fairtradeproducten te komen 
nuttigen. Overwelfd door live muziek van muzikanten die zich mee inzetten voor de goede zaak.
Stormwind en nijdige regen. Maar dat kon ons niet deren, want binnenin en tussen ons is het warm.

Waar zal ik nog belanden in Warmste Weekverband? Ik weet het nog niet. De Warmathon is aanlokkelijk. 
Maar enkele enkelverstuikingen bij loopevenementen zullen me wellicht doen kiezen voor een 
stapsgewijze versie…

En ik kom zeker nog evenementjes tegen. Want die Warmste Week moet eigenlijk 
nog beginnen op het moment dat ik dit schrijf.

En is nu al uitgegroeid tot een Warmste Maand.

Weet je wat, laten we er meteen een Warmste Jaar van maken.

Een heel jaar goed doen. Ons daar een heel jaar warm bij voelen.

Een warm 2019 gewenst!

Rein De Puysseleyr
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vrijwilligers altijd dichtbij

5 december vind ik fijner dan 6 december, en ik zeg je waarom. Op 5 december vieren we alle vrijwilligers.
De dag daarna is het maar afwachten of die stokoude man, op zijn schimmel, met zijn gevolg langs 
komt. Dat levert vaak gekibbel en ruzie op.

Niet op de Internationale Dag van de Vrijwilliger. Dan staat de hele wereld in het teken van vrijwilligers, 
zonder onderscheid. Daarom brengt die IVD me altijd op de ene of andere manier tot kalmte. Dat is 
dankzij jou vrijwilliger, die op eigen kracht doet wat hij moet doen. Je verdient in feite elke dag van het 
jaar waardering. Laat je die aandacht welgevallen. Van harte gefeliciteerd met deze Internationale Dag 
van de Vrijwilliger.

Altijd

Vrijwilligers brengen rust en zekerheid, troost en actie. Ze staan altijd paraat of je kan hen verleiden de
handen uit de mouwen te stropen, mee te denken, klussen op te knappen waarvoor anderen de neus
optrekken. Overdag, in de vroege noen, de late namiddag, ’s avonds en zelfs ’s nachts. Vrijwilligers 
staan er, altijd. 

Vrijwilligers zijn beter dan de motor van mijn auto die op de verkeerde momenten sputtert en het laat 
afweten. Ze zijn niet te vergelijken met die leveranciers van elektriciteit, die je niet kunnen garanderen 
dat je morgen stroom in huis hebt. Veel slimmer ook dan die mensen die vanuit hun ivoren toren orakelen 
of beslissingen nemen, die mijlenver staan van de realiteit en de praktijk.

Jij, vrijwilliger, houdt een vinger aan de pols. Jij maakt je handen vuil. Je staat met beide voeten op de
grond. Jij handelt zonder dat daar iets tegenover moet staan. Je volgt je hart. Je keuzes zijn vaak 
gedreven door waarden en vol passie. Je bent bekommerd om het wel en wee van de mensen rondom 
je, je zorgt ervoor dat de samenleving waarin we leven menselijk blijft. En het mooie is dat jij, vrijwilliger, 
dat met een charmante naturel doet, zonder dat je dat luid en schel van de daken brult. Een bron van 
onuitputtelijke activiteit, inzet en initiatief, duurzamer dan wat dan ook. Dat maakt van de vrijwilliger een 
schone mens. Iemand waarop je kan rekenen. Deze Internationale Dag geeft ons de gelegenheid dat te 
benadrukken en virtuele duimen op te steken.

Dichtbij

Vrijwilligers leven niet op een wolk. Je treft ze aan in elk dorp, gemeente of stad in Vlaanderen. En ook
daar voel je die onstuitbare energie die door hun lijf en leden stroomt, met een vastberadenheid om de
gemeenschap te verbeteren. Vrijwilligerswerk is een vreedzaam maar krachtig wapen tegen verzuring,
tegen een complexe maatschappij waarin heel wat mensen het noorden kwijt raken. Een vrijwilliger is 
een kompas, een baken, een reddingsboei om alles gezelliger en leefbaarder te houden.

Daarom willen we je, vrijwilliger, koesteren. Omdat je doet wat je doet, ook al zijn de omstandigheden 
niet altijd prettig. Ook omdat er geen rem staat op al dat gevrijwillig, want als je goed kijkt zie je waar het 
zit. In lokalen, aan ziekenhuisbedden, op straten en op pleinen. Overal. Ver. Dichtbij.

Vrijwilligers zijn geruisloze turbines die menselijkheid door straten, wijken, buurten blazen. Badbommen
waaruit activiteit en solidariteit bruist. En dat gebeurt allemaal spontaan, met het oog gericht op 
de andere. Met een hardnekkige koppigheid om iets op poten te zetten, je stad of gemeente te 
verbeteren, samen met anderen, iemand moed toe te spreken, uit te nodigen om deel te nemen aan het 
gemeenschapsleven.

Uit overtuiging. Uit verantwoordelijkheidszin. Zonder je inzet blijven we ter plekke trappelen. Met je inzet
gaan we vooruit.

Oprechte dank.

Eva Hambach, directeur Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw
Bron: www.internationaledagvrijwilligerswerk.be
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“dragen”

Een welgemeende dank je wel aan al onze  
vrijwilligers die:

Een grote dosis enthousiasme bij zich hebben

Hoop brengen naar onze cliënten,

Een deeltje van de last meedragen,

En een stukje verdriet meenemen,

En mensen opnieuw kunnen vervoeren

Naar aanleiding van de dag van de vrijwilliger krijgt elke 
vrijwilliger van CAW Noord-West-Vlaanderen deze attentie 

aangeboden.
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interview met vrijwilliger 
sociaal bezoek in de gevangenis

In alle eindejaarsdrukte vinden Daniël (vrijwilliger sociaal bezoek in het Penitentiair Complex Brugge), 
Liesbeth (vrijwilligerscoach Justitieel Welzijnswerk) en yours truly nog een gaatje in de agenda’s voor een 
interview
  
Goeiemiddag Daniël, wil jij jezelf even voorstellen?
Daniël: Natuurlijk.  Ik ben 68 jaar en kinesist van beroep.  Ik had een time-out door een fietsongeval, maar sinds 
vandaag ben ik terug aan het werk als kinesist.  Ik werk nu nog 3 halve dagen per week met een beperkt aantal 
patiënten.  Door mijn fietsongeval overwoog ik even om tevens met pensioen te gaan.  Maar door het abrupte 
afbreken en het gemis aan contact met patiënten ben ik toch terug 3 halve dagen per week aan de slag.
Verder ben ik gehuwd en ben vader van 3 kinderen, 3 schoonkinderen en ook al grootvader van 5 kleinkinderen. 
Mijn bezigheden zijn vrij uitgebreid.
Ik doe aan muziek in het conservatorium, volg daar les notenleer en piano in het 2de jaar.  Het was een late roeping, 
iets wat ik als kind niet kon doen en waar het later te druk voor was.
Naast muziek ben ik ook een gepassioneerd fietser, zowel koersfiets als trekkingfiets.  Ik ben al eens naar 
Compostela gefietst en ook naar Malaga in 2002, met mijn jongste zoon.  
In de tijd die me rest lees ik graag romans, en biografieën.  Momenteel ben in bezig met een boek van Orhan 
Pamuk, Nobelprijswinnaar voor literatuur, die ik in het Portugees lees.  Ik lees enkele boeken terzelfdertijd, ook 
‘The strange case of Dr. Jeckyll and Mr. Hyde’ ligt op mijn nachtkastje, om nachtelijke slapeloze uurtjes te vullen.
Talen leren is ook een hobby van mij, en dat is de reden waardoor ik hier terecht gekomen ben.  Ik volgde 10 jaar 
Spaans en ben nu bezig met mijn 5de jaar Portugees.
MIjn agenda staat altijd vol.

Hoe ben je bij ons terecht gekomen?
Daniël: Toen ik naar Compostela ging ontdekte ik dat Spanjaarden 2 talen spreken: Spaans en Spaans ;-).  Daar 
startte mijn interesse in deze taal.
Ik wilde er ook graag iets mee doen.  Zoekend naar vrijwilligerswerk waar ik ook dit kon toepassen, kwam ik in 
het CAW terecht.  In de veronderstelling dat er Spaanstaligen zouden verblijven in het PCB nam ik contact op met 
Bedet.  Daaropvolgend heb ik 4 avonden opleiding gevolgd en kon ik starten als vrijwilliger voor sociaal bezoek.
Er is een beperkt aantal Spaanstaligen in de gevangenis, waarvan ik er een paar ontmoette.  Op dit moment bezoek 
ik een Braziliaanse dame en een Vlaamse man.
Ik bezoek die mensen om de 2 weken, het bezoek duurt een maximum een uurtje.

Hoe gaat dat in zijn werk?
Daniël: We moeten ons aanmelden en controle passeren, vervolgens gaan we naar de gang waar de advocaten 
komen.  De gedetineerde persoon wordt opgeroepen.  Je wacht de persoon op in een kleine sobere ruimte met een 
glazen deur.  Je ziet steeds dezelfde persoon gedurende een termijn, zolang beiden vragende partij zijn.
Liesbeth: De gedetineerden komen op doorverwijzing van ons, wij hebben zicht op wie die persoon is en wat de 
vraag is.
De gedetineerden zijn heel dankbaar dat er een vrijwilliger komt voor hen.

Hoe leg je dat aan boord, dat contact?
Daniël: Het is meer éénrichtingsverkeer, gedetineerden stellen weinig vragen over het privéleven van de vrijwilliger.  
Meestal zijn ze blij dat ze zelf eens hun verhaal kunnen brengen aan een niet-hulpverlener.  Wij zijn vooral een 
klankbord.
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Er zijn momenten waar het gesprek ook eens stil valt, soms komt pas op het einde van het gesprek nog iets aan 
bod, soms kom je ook niet verder dan de info over bijvoorbeeld een hobby. Dit hoeft ook niet, de gedetineerde is 
vrij om te vertellen wat hij of zij wil.  Het is natuurlijk aangenaam voor de vrijwilliger dat het zinvol blijft. In die zin 
brengen wij onze ervaringen op het intervisiemoment.
Liesbeth: Soms geeft praten over banale zaken ook een enorme meerwaarde.
Gedetineerden kunnen praten over wat echt in hun omgaat zonder bevooroordeling, zonder dat dit weerslag heeft 
op hun dossier.  We verwachten dat de vrijwilligers regelmatig contact opnemen met de betrokken trajectbegeleider, 
opdat de trajectbegeleider kan inschatten welke zaken moeten opgevolgd worden.
De bezoeken zijn beperkt tot een maximum van 2 jaar, per uitzondering wordt dat eens uitgebreid. 
Omwille van de taal is het bezoek met Daniël en de Braziliaanse (en dus Portugees sprekende) vrouw verlengd.
De termijn van 2 jaar werd in het leven geroepen omwille van afstand-nabijheid, er ontstaat natuurlijk een band 
tussen de vrijwilliger en de gedetineerde.
Als de vrijwilliger er voor kiest om dan toch - niet als vrijwilliger - op bezoek te blijven gaan bij de gedetineerde, dan 
kan hij of zij geen vrijwilliger meer zijn binnen CAW.
Wij merken dat vrijwilligers het ook zinvol vinden om na een tijd eens iemand anders te bezoeken.  Het is positief 
dat ze die beslissing niet zelf moeten nemen.
Gedetineerden vinden het niet steeds leuk, maar geven ook nieuwe vrijwilligers dezelfde kansen.
 
Daniël, mag ik je vragen waarom je dit werk doet?
Daniël: Ik zeg altijd: “Iedereen kan daar terecht komen. Er zijn omstandigheden in je leven waardoor dit zo kan 
lopen, de ene persoon heeft al meer kansen dan de andere.”
Ik heb in mijn leven veel kansen gekregen, niet iedereen kan dit zeggen.
Het is voor mij een beetje mijn morele plicht om iets te doen voor de mensen.  Ook als gelovige ben ik extra 
gemotiveerd.
Het is zeker geen verloren tijd, integendeel!
In het begin was dit wel spannend.  Je leert de gevangenis op een heel andere manier kennen.  Het is zeker een kil 
milieu, maar het zorgende en herstellende is ook aanwezig.  In de start is het niet evident om in zo’n log systeem 
terecht gekomen, maar het wordt routine.
Liesbeth: Na 2 intakegesprekken gaan de kandidaat vrijwilligers 4 avonden opleiding krijgen rond onder andere 
justitie, gesprekstechnieken, enz.  De opleiding eindigt met een rondleiding in de gevangenis.  Wij zoeken mensen 
die dit werk uit engagement en mededogen doen, niet om bijvoorbeeld eenzaamheid te doorbreken.  
Bij het eerste bezoek leggen we samen de weg af, en geven we nog een woordje uitleg.

Jullie hebben geregeld intervisie?
Daniël: Om de 3 à 4 maanden hebben we een intervisiemoment.  Het is de bedoeling dat we daar naar toe gaan, 
ons verhaal vertellen, zaken (h)erkennen bij elkaar, leren hoe je kan reageren,…  Gezien de bezoeken doorgaan in 
een individuele ruimte zien vrijwilligers elkaar niet, het is ook een ontmoetingsmoment.

Mag ik je vragen wat je bij blijft in de loop der jaren?
Daniël: Ik ben reeds jaar of 7-8 jaar vrijwilliger in de gevangenis.
Specifieke feiten blijven me niet bij, maar het gevoel van eenzaamheid bij de meeste mensen en het ‘pantser van 
onverschilligheid’ waar meer emoties achter zitten dan ze tonen treft mij wel.  In de gevangenis is het elk voor zich, 
warm contact is dan een noodzaak.  Met oudejaar kreeg ik bijvoorbeeld een kaartje met hele warme wensen van 
iemand die zich ongenaakbaar opstelde.
Ik doe dit werk graag.
Liesbeth: We zoeken nog vrijwilligers, er is een wachtlijst voor gedetineerden voor sociaal bezoek. Het zou mooi 
zijn mochten er nog kandidaat vrijwilligers aanmelden.
Schrik is zeker niet nodig, ook de gevangenis went, ook daar verblijven mensen die nood hebben aan andere 
mensen.

Daniël: Het contact, de nood, de speciale situatie, het vooroordeel aan de 
kant zetten,… zijn zeker een meerwaarde voor mijn leven, absoluut!

Laten we met deze woorden afsluiten
Dankjewel allebei voor jullie tijd.

Bénédicte Ongenae
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de verklaring van mechelen 
vermaatschappelijking van de zorg & vrijwilligerswerk

Vermaatschappelijking wordt gedefinieerd als het streven om mensen met beperkingen, chronisch zieken, 
kwetsbare ouderen, jongeren met gedrags- en emotionele problemen, mensen die in armoede leven, … een 
eigen zinvolle plek in de samenleving te laten innemen, hen daarbij waar nodig te ondersteunen en de zorg 
zoveel mogelijk geïntegreerd in de samenleving te laten verlopen.

Dat het vrijwilligerswerk een rol kan spelen bij vermaatschappelijking is evident. Tegelijk zien we dat 
vermaatschappelijking van de zorg steeds prominenter op de voorgrond komt, ook in het vrijwilligerswerk. Als 
Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw zijn we niet blind voor deze evolutie. We zien het als onze opdracht om 
de mogelijkheden, grenzen en linken met het vrijwilligerswerk te verkennen en bewaken. Op de ledendag van 18 
september 2018 te Mechelen stelden we daarom de verklaring van Mechelen op, betreffende vermaatschappelijking 
van de zorg en vrijwilligerswerk. In deze verklaring spreken we ons uit over aandachtspunten bij vermaatschappelijking 
van de zorg, in functie van het vrijwilligerswerk.

1 De Vermaatschappelijking van de Zorg mag niet leiden tot opgelegd vrijwilligerswerk
Mensen die ondervertegenwoordigd zijn in het vrijwilligerswerk, mogen gestimuleerd worden om te vrijwilligen. 

Dat impliceert focussen op meerwaarde van het vrijwilligerswerk; mensen ertoe enthousiasmeren. Opgelegd 
vrijwilligerswerk, geleid vrijwilligerswerk, al dan niet in het kader van een activeringstraject gaat voorbij aan de 
essentie en meerwaarde van het vrijwilligerswerk op zich, en raden we ten stelligste af. Aan het niet verrichten van 
vrijwilligerswerk kunnen geen sancties worden gekoppeld. Vrijwilligerswerk vloeit altijd uit een autonome beslissing 
van het individu.

2 Kwetsbare vrijwilligers inschakelen in de context van de vermaatschappelijking van de zorg, berust niet op 
automatisme.

Om succeservaringen voor de mensen en/of groepen die heden ondervertegenwoordigd zijn in het vrijwilligerswerk 
te vergroten, zijn flankerende maatregelen nodig: 
• voldoende middelen voor organisaties om in begeleiding te voorzien 
• aanpak op maat ontwikkelen opdat rekening gehouden kan worden met de talenten van elke vrijwilliger
• een waarderingsaanpak, zodat elke vrijwilliger trots kan zijn op zijn engagement

3 Vermaatschappelijking mag de kloof tussen groepen niet vergroten
Uit onderzoek blijkt dat de meest kwetsbare personen en/of groepen minder kunnen terugvallen op netwerken. 

Bovendien blijkt dat wie iets geeft in zijn netwerk, meer kans heeft iets terug te krijgen.
Er bestaat dus een risico dat de Vermaatschappelijking van de Zorg de kloof tussen (sub)groepen vergroot. Meer 
mensen in de zorg laten vrijwilligen, impliceert niet per definitie meer inclusie en/ of solidariteit.
De evoluties ter zake dienen daarom gemeten en gevolgd te worden.

4 Vrijwilligerswerk is geen synoniem voor ‘vermaatschappelijking van de zorg’
Vrijwilligerswerk is breder: het concept op zich wordt geregeld in een wettelijke definitie, die afbakent wat 

vrijwilligerswerk is en kan zijn. Individuele initiatieven vallen per definitie niet onder de vrijwilligerswet
Vrijwilligerswerk is dus zowel ruimer als beperkter dan ’vermaatschappelijking van de zorg’, ook omdat het 
vrijwilligerswerk steeds gebeurt vanuit een min of meer georganiseerd verband.
Vrijwilligerswerk is een engagement dat mensen nemen uit vrije keuze en op basis van hun eigen wilsautonomie: 
vrijwilligers zetten zich in omwille van een mogelijke rist aan motieven (ideologische, persoonlijke, individualistische, 
sociale). De vrijwilliger zet zich in voor anderen, ook al kent hij/zij die anderen niet. Vrijwilligerswerk heeft daarom 
altijd een externe dimensie.

5 Vermaatschappelijking van de zorg mag niet het ultieme alibi worden om te besparen
De overheid zal altijd een taak hebben om zorg en welzijn te waarborgen, al dan niet met ondersteuning door 

vrijwilligers, om de meest kwetsbaren aan boord te houden.
De Vermaatschappelijking van de Zorg mag dus geen verkapte manier zijn om te besparen.

6 Vrijwilligerswerk  
heeft zelf ondersteuning nodig

De organisaties die met vrijwilligers werken, ervaren een concrete nood aan ondersteuning. Niet enkel om 
vrijwilligers ‘klaar te stomen’ in functie van hun activiteiten, maar vooral om het vrijwilligerswerk binnen de organisatie 
te stroomlijnen, duidelijke informatie te geven, de vrijwilligers te begeleiden.

Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw – september 2018
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Feedback geven en ontvangen: 
(g)een alledaagse bezigheid

We willen een organisatie zijn waar een cultuur heerst van vertrouwen, waar medewerkers elkaar respecteren en er 
ruimte is voor meningsverschillen, waar in alle veiligheid open met elkaar kan gesproken worden, waar eenieders 
inbreng gewaardeerd wordt.

Is dat een utopisch denkbeeld?
Waar mensen met elkaar samenwerken zijn er inderdaad regelmatig discussies, soms ook spanningen, niet 
uitgesproken wrevel. 
Maar er zijn ook heel leuke momenten waarbij je je verbonden voelt met je collega’s, er hartelijk gelachen wordt en 
er een gezellige sfeer heerst.
Beide hebben veel te maken met de manier waarop we elkaar (al of niet) feedback geven.

Feedback is een boodschap over het gedrag en de prestaties van een ander. Je kan zeggen hoe het gedrag van 
de ander bij je overkomt, wat het met je doet, wat je prettig of onaangenaam vindt, wat je waardeert of wat je graag 
anders ziet.
En als je feedback geeft, kan en mag je ook feedback terug verwachten.
Dit lijkt op papier heel gemakkelijk, maar in de dagdagelijkse praktijk merken we allemaal dat dit nog veel te weinig 
gebeurt. We willen onze collega’s niet kwetsen, we zijn bang voor de gevolgen van onze feedback, we kunnen onze 
gedachten moeilijk onder woorden brengen, we geloven niet dat onze feedback iets zal opleveren, enz.

Op een goede manier feedback geven en ontvangen kan je echter leren.
Op 22/11 en 26/11 namen 21 vrijwilligers deel aan de vorming geleid door een Sabine Vandingenen, medewerkster 
van Impuls vzw.

Op een heel interactieve wijze werden we ingewijd in de kunst van het feedback geven. Daarbij werden onderstaande 
stappen stuk voor stuk uitgelegd en ingeoefend.

1. Beschrijf gedrag, concreet en specifiek, wat je hoorde, wat je zag – zoals een camera gedrag  
 registreert. Je spreekt de persoon aan op zijn gedrag, niet op zijn persoonlijkheid. Gebruik geen 
 woorden als ‘altijd’ en ‘nooit’.
2. Beschrijf welke emotie je daarbij voelt (indien je dit wilt delen). Let erop om geen oordeel uit te  
 spreken, want dat zorgt dat die persoon onmiddellijk in de verdediging schiet. 
3. Duidt wat jij belangrijk vindt in die situatie en waarom.
4. Vraag dan of die persoon bereid is om zijn gedrag te veranderen en luister echt naar wat hij je over  
 die situatie te zeggen heeft.

Laat mij dit verduidelijken met een voorbeeld:
1. Ik zag dat je deze avond niet op het afgesproken uur op het werk aankwam. Dit was ook gisteren  
 en eergisteren het geval.
2. Dat irriteert mij omdat ik de dienst niet kan verlaten op het uur dat ik klaar ben met werken.
3. Ik vind het belangrijk om op tijd naar huis te kunnen gaan, omdat mijn kinderen anders door de  
 school naar de opvang gebracht worden en ik die tijd moet betalen.
4. Kan je in de toekomst op tijd komen, zodat ik op mijn beurt op tijd aan de schoolpoort kan staan?

De aanwezige vrijwilligers gaven te kennen dat ze de vorming heel toepasbaar vonden, zowel bij het uitvoeren van 
hun vrijwilligerswerk als bij hun contacten in de privésfeer.

Voor wie zich thuis wil verdiepen in dit thema kan ik volgende boeken aanraden:

Geweldloze communicatie
 Marshall B. Rosenberg, ISBN 978 90477 0361 7, Uitgeverij Lemniscaat

De giraf en de jakhals in ons
 Justine Mol, ISBN 978 90885 0387 0, Uitgeverij SWP Uitgeverij B.V.

Stop met aardig zijn
 Thomas D’Ansembourg, ISBN 978 90259 0313 8, 

Bie Vallaey
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voorstelling
team beleidsondersteuning

Het team beleidsondersteuning bestaat uit 12 medewerkers die aangestuurd worden door de 
Algemeen Directeur.

Er zijn 5 verschillende functies te onderscheiden: Preventieadviseur, Beleidsmedewerker 
Communicatie en Fondsenwerving, Beleidsmedewerker Projecten en Preventie, Beleids-
medewerker Interne processen en Beleidsmedewerker Inhoudelijk en Regionaal.

Preventieadviseur : Rika Watthy
Rika adviseert en ondersteunt het directieteam in kader van het veiligheids- en welzijnsbeleid van de 
organisatie. Daarnaast kunnen individuele medewerkers en teams bij haar terecht voor alles wat met 
veiligheid en welzijn op het werk te maken heeft.

Beleidsmedewerker communicatie en fondsenwerving: Lies Debouver
Tot de opdracht van Lies behoort het uitwerken en uitvoeren van het intern & externe communicatiebeleid. 
Zij werkt ook mee aan het sectorale communicatiebeleid, dus vanuit alle CAW’s van Vlaanderen.
In concrete gevallen geeft ze advies en ondersteuning aan de directie en teams omtrent interne en 
externe communicatie.
Daarnaast werkt ze een fondsenwervingsbeleid uit, in samenwerking met de Coördinator Financiën en 
de Coördinator Projecten en Preventie.

Beleidsmedewerker Projecten en Preventie: Jens Jaecques
Het CAW krijgt veel projectmatige opdrachten van de overheid. Jens coördineert deze voor onze 
organisatie en, coacht zowel de medewerkers die voor deze projecten werken als de collega’s die 
werken aan preventieve opdrachten

Beleidsmedewerker Interne Processen: Barbara Saevels, Kurt Dejonckheere, Marc Ecker, Rika  
Watthy, Frederik Van Kerschaver en Bie Vallaey
Zij adviseren het directieteam bij het uitzetten en de opvolging van de beleidslijnen van de organisatie. 
Daarnaast bieden zij ondersteuning aan de teams, de leidinggevenden en de medewerkers om de 
beleidsbeslissingen (zowel vanuit het CAW zelf, als vanuit de overheid) in de praktijk om te kunnen 
zetten
Een ander luik van hun werk is procesmatige en inhoudelijke ondersteuning bieden aan teams, 
leidinggevenden en medewerkers in functie van een kwaliteitsvolle uitoefening van hun (hulpverlenings)
opdracht.
De zes beleidsmedewerkers werken allen in die opdracht, maar het accent ligt bij Marc op kwaliteits-
zorg, bij Kurt en Barbara op procesbegeleiding van de teams, bij Rika op medewerkersbeleid 
(naast preventieadviseur), bij Frederik op dataprotection en clientdossierbeheer en bij Bie op de 
vrijwilligerswerking.

Beleidsmedewerker Inhoudelijk en Regionaal: Sofie Hannon, Filip Vanbecelaere, Kathy Renaudin en 
Ann Vandenbroucke.
Hun taak bestaat uit het bevorderen van de inhoudelijke deskundigheid van onze medewerkers mbt 
één van de vier hoofdthema’s uit de basiswerking: relaties (Ann), jongeren (Filip), wonen (Kathy) en 
slachtoffer- en daderschap (Sofie).
Tevens richten ze zich op het bevorderen van de intersectorale samenwerking mbt hun thema.
Daarnaast zijn ze ambassadeur voor onze organisatie en zorgen ze voor een betere toegankelijkheid 
en bekendheid van onze organisatie in één van de zorgregio’s uit ons werkgebied: Brugge (Sofie), 
Middenkust (Filip), Oostkust (Ann) en Houtland (Kathy).

Bie Vallaey
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Jens Jacques
Projecten en Preventie

Marc Ecker
Interne processen

Sofie Hannon
Inhoudelijk en regionaal

Ann Vandenbroucke
Inhoudelijk en regionaal
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Interne processen

Bie Vallaey
Interne processen

Filip Vanbecelaere
Inhoudelijk en regionaal

Rika Watthy
Preventieadviseur en
Interne processen

Lies Debouver
Communicatie en
fondsenwerving

Kurt Dejonckheere
Interne processen

Frederik Van Kerschaver
Interne processen

Kathy Renaudin
Inhoudelijk en regionaal
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acties 17 oktober
werelddag verzet tegen armoede
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Als symbool in de strijd tegen armoede werd in het Leopoldpark in Oostende soep met brood uitgedeeld onder de noemer 
‘Soep’an d’horloge’.
De actie is een jaarlijks initiatief. Meer dan honderd passanten kregen een bekertje toegestopt tussen 12.05 en 13.15 uur. 
Door het mooie weer kon de actie op nog meer aandacht rekenen dan gewoonlijk. Het aanvangsuur werd niet toevallig 
gekozen: volgens de organisatoren is het meer dan hoog tijd om armoede, waar dan ook, uit te roeien. De organisatie was 
in handen van de Werkgroep 17 Oktober en Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uit-
sluiting. Ze willen goede informatie verstrekken en verenigingen, waar armen het woord nemen, lokale overheden, sociale 
partners en vzw’s samenbrengen.

Ook in Brugge kwam een heleboel volk de straat op voor actie tegen armoede.
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oudejaarsfeest

Het jaarlijks Oudejaarsfeest – voor mensen die oudejaar niet in familie of vriendenkring kunnen vieren, omwille 
van financiële moeilijkheden, ongewild alleen-zijn, beperkte mobiliteit... – vindt plaats in het Brugse College St-Leo 
Hemelsdaele aan de Potterierei.

Werkgroep De Lier stak ook dit jaar de koppen bij elkaar om er een mooi en warm gebeuren van te maken.

Heb je zin en tijd om hier aan mee te werken?
We kunnen hulp gebruiken 

• vooraf: de zaal klaarzetten in de voormiddag van 31 december van 9-12u
• chauffeurs die mensen ophalen rond 18u
• de avond zelf: vanaf 18u tot kort na middernacht
• én achteraf : opkuis op dinsdagmorgen 2 januari van 10-12u
 
Wie de avond zélf kan helpen: wil aanduiden welke taak je liefst zou uitvoeren:

• tafelgenoot zijn: mee aanzitten aan tafel en gastheer/-vrouw zijn
• bediening aan het buffet
• bediening aan de bar
• afwasploeg

Wil je je engageren of heb je nog vragen, neem contact met oudejaar@delier.be

De werkgroep Oudejaar (De Lier, vrijwilligerswerking van het CAW, Dienst Diaconie Bisdom Brugge)
Anne Billiet, Ilse Van Gorp, Leen Vergote, Hubert Sanders, Jo Pinsart en Sabine Vanquaethem

oudejaarsfeest

Programma 

• Deuren open en onthaal om 18u30
• Feestelijk menu:

met aperitief en hapjes – soep – koud buffet met frietjes – taart – koffie
• Muzikale animatie, dans voor wie dit wil, gezelligheid…

• En natuurlijk om middernacht….Aftellen naar het nieuwe jaar!

Praktisch 

• Vervoer is mogelijk
enkel voor wie er anders helemaal niet raakt én die woont in Brugge of een deelgemeente van Brugge.

Dit vervoer moet bij de inschrijving aangevraagd worden!
• Deelnameprijs: 7 euro per volwassene, 3 euro voor kinderen tot 12 jaar, gratis tot 4 jaar

• Plaats: Refter van het College Sint-Leo Hemelsdaele – Potterierei nr 12 in Brugge

Inschrijven

Vooraf persoonlijk komen inschrijven is noodzakelijk 
LET OP NIEUW ADRES VAN INSCHRIJVING: OPEN BALIE -  BALIESTRAAT 5, 8000 BRUGGE

Inschrijvingsdagen :
Maandag 17 tot en met vrijdag 21 december 

telkens van 10.00 tot 12.00 u. en van 14.00 tot 16.00 u.
en op donderdag 27 december enkel van 10.00 tot 12.00 u. 

Voor bijkomende inlichtingen ivm. inschrijvingen: tel CAW: 050 66 30 00
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Jarige Login stelt
projectrapport voor

Nieuwe jeugdwelzijnswerker
Route 36 in Zeebrugge voorgesteld 

Tijdens de tienjarige viering van LOGiN in kas-
teel Tillegem werd het
casemanagementrapport voor kwetsbare jon-
geren in Brugge voorgesteld. 
In het rapport leert u de té-jongere kennen. De 
jongere die te jong, te oud, te beperkt, te moei-
lijk of te multi-problem is om in onze structuren 
en voorzieningen te passen, die er alleen voor 
staat en die geen aansluiting meer vindt bij de 
samenleving. 
In dit verslag leert u ook LOGiN kennen, het 
antwoord dat wij in Brugge bieden aan die jon-
geren, bij wie de nood zo hoog is en de hulp 
zo veraf. LOGiN brengt beide weer samen, 
bouwt aan het herstel van het vertrouwen en 
het netwerk waaraan ook té-jongeren zoveel 
nood hebben.

Binnen CAW Noord-West Vlaanderen zijn wij bijzonder trots op deze werking, en op de unieke samen-
werkingsverbanden die er de basis van vormen. 

LOGiN is het resultaat van een samenwerking tussen CAW Noord-West-Vlaanderen en Stad Brugge.
Het lijvige rapport is te consulteren op www.jongerenloginbrugge.be.

In het Gemeenschapshuis in Zeebrugge werd 
eind september de nieuwe jeugdwelzijnswerker 
voorgesteld van Route 36 in Brugge Noord. Het 
gaat om de 40-jarige Sven Allemeersch.

Hij wordt de spreekwoordelijke antenne voor 
het jongerenhuis Route 36 in Zeebrugge, Lis-
sewege en Zwankendamme. Er wordt daarvoor 
samengewerkt met de mensen van het JAC, 
Buurtsport, Login, ‘t Salon en de jeugdpreven-
tiewerkers van de stad Brugge. 
Na de studie Kustze van de Hogeschool Vives 
was gebleken dat er nood was aan een vertrou-
wensfiguur in de buurt en ook degelijke vrije-
tijdsbesteding. In Zeebrugge komen de jonge-
ren samen in het Buurtcentrum d’ Oude Stoasie 
en in het Gemeenschapscentrum terwijl Sven 
in Lissewege en Zwankendamme de jongeren 
gaat opzoeken langs de straat. 

Krant van West-Vlaanderen 6/10/2018
(SR/foto SR)
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voorstelling rechtenbundel brugge

Op 18 oktober stelde ons Preventieteam de Rechtenbundel Brugge voor. 
Deze Rechtenbundel wil een overzicht geven van sociale voordelen en tegemoetkomingen in Brugge 
die nog te weinig bekend zijn. 

We stellen vast dat er in Brugge nog altijd veel burgers zijn die te weinig weten over hun grondrechten 
en sociale rechten en zo bijgevolg onderbeschermd zijn. De mensen die goed weten waar ze recht op 
hebben en die weten welke tegemoetkomingen er bestaan, hebben een voorsprong op de mensen die 
hier minder goed de weg in vinden - we spreken over een Mattheüseffect. De zogenaamde non pick-up 
van rechten bij kwetsbare mensen is groot. De rechtenbundel is een middel om die onderbescherming
te verminderen en de proactieve houding van hulpverleners te versterken.
De rechtenbundel bestaat uit een vijftigtal fiches die per thema geordend zijn. De thema’s die aan bod 
komen zijn: gezin, gezondheid, justitie en juridische hulp, mobiliteit, onderwijs en vorming, vrije tijd en 
cultuur, wonen en energie. Er bestaan al heel wat tools zoals de website rechtenverkenner.be, de on-
line fiches op de website van de Stad Brugge en OCMW Brugge, vele folders,... Maar voor velen is dit 
aanbod een groot doolhof. In afwachting van een efficiënt en gebruiksvriendelijk centraal systeem dat 
in de toekomst wordt ontwikkeld, proberen we met deze rechtenbundel alvast duidelijkheid te creëren.
De rechtenbundel kwam tot stand in samenwerking met Brugge Dialoogstad. Brugge Dialoogstad is 
een netwerk van burgers en professionals uit het OCMW Brugge, de Stadsdiensten, Verenigingen waar 
armen het woord nemen, het CAW, de Regionale Welzijnsraad, BudgetInZicht en andere.

Let op: niet alle sociale voordelen en rechten zijn opgenomen in deze rechtenbundel. We hebben een 
selectie gemaakt van die rechten waarvan we weten dat ze te weinig gekend zijn bij de bevolking.
Rechten en organisaties zijn een veranderlijk gegeven. We willen benadrukken dat de rechtenbundel 
een work in progress is en regelmatig zal aangepast worden zodat de bundel actueel blijft.

Marthe Lepez
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Vacatures voor vrijwilligers

 # Vrijwilligers voor tweedehandswinkel  TELEVESTIAIRE
 # Mankracht gezocht voor TELEVESTIAIRE

Voor wie zijn we er: 
Iedereen is welkom, maar we zetten ons hoofdzakelijk in voor mensen die financieel kwetsbaar zijn. 

Wat doen we: 
We sorteren geschonken tweedehandse kledij, speelgoed en klein huishoudelijk gerief en stellen dit aan 
zeer haalbare niet-commerciële prijzen ter beschikking.
Kortingen en gratis pakketten zijn mogelijk na een gesprek in het onthaal of het JAC van het CAW en bij 
een hulpverlener van OCMW Brugge.
Televestiaire wordt georganiseerd en uitgebaat door een groep van een 23-tal vrijwilligers. Iedereen kan 
er kledij en klein huishoudelijk materiaal binnen brengen tijdens de openingsuren of deponeren in de 
container vlak bij de ingang.

Ons adres: 
Prof. Dr. J. Sebrechtsstraat 1 - 8000 Brugge (nabij Minnewater)

Onze opdracht: 
1. Onze vrijwilliger helpt sorteren in één van de sorteerruimtes of werkt in de winkel.  We zoeken 
vrijwilligers voor de materiaalwinkel én voor de kledijwinkel.
2. We zoeken fysiek sterke personen die zich achter de schermen kunnen inzetten om de werking vlot te 
laten lopen.  Het gaat over logistieke hulp in de vorm van dozen verzetten, stapelen, gerief ordenen,… .

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: 
Vlotte instap mogelijk. We zoeken vrijwilligers voor de kledijwinkel, en op zaterdagvoormiddag voor de 
materiaalwinkel.

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

Contact:
Bénédicte Ongenae, 050 66 30 01, benedicte.ongenae@cawnoordwestvlaanderen.be
Dan maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek en bespreken we de mogelijkheden.
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 # Gezelschapsdame gezocht

WIE ZOEKEN WE?
Voor een 75-jarige dame zoeken we een vrijwilliger die bereid is om zich langdurig te engageren.
De dame in kwestie is MS-patiënte, het is mogelijk dat ze met regelmaat in het ziekenhuis dient te 
verblijven.  Naast ondersteuning en versterking in die periode heeft mevrouw nood aan iemand waar ze 
een band mee kan opbouwen.  Af en toe een ontspannende activiteit (een wandeling, terrasje,…), een 
goeie babbel, ondersteuning in bepaalde kleine activiteiten of taken (iets opruimen, kledij sorteren,...).

We zoeken een vrouw met een warm hart en een luisterend oor. Mevrouw heeft nood aan begrip in een 
rouwsituatie.
Ze wil ook graag vriendschap bieden, en staat open voor verschillende leuke activiteiten.

ONS ADRES:
Blankenberge

START:
We vragen de kandidaten op gesprek in Blankenberge. Een eerste gesprek vindt plaats met een 
hulpverlener van het CAW.  In tweede instantie wordt een kennismakingsgesprek met de dame 
georganiseerd.

Contact:
Bénédicte Ongenae, 050 66 30 01, benedicte.ongenae@cawnoordwestvlaanderen.be
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goed  en  ander  nieuws

er werden kindjes geboren

Geïntegreerd breed Onthaal 

muurschildering siert gevel van route 36

Dochtertje van Christena Jamil,
Onthaal Middenkust

Zoontje van Tenzine Yang Chen,
Logistiek Brugge

25 september 2018 vierden we ons eerste netwerkmo-
ment Geïntegreerd Breed Onthaal Brugge.
Hulpverleners van OCMW Brugge, van de mutualiteiten 
van Brugge en van onthaal Brugge en JAC/LOGiN Brug-
ge van CAW Noord-Westvlaanderen leerden het opzet 
van breed geïntegreerd onthaal en elkaars werking ken-
nen, deelden casussen en eindigden de namiddag met 
een taartje en een sapje.

Je kunt niet meer naast Route 36 in de Vlamingdam kijken:  
op de zijgevel van het jongerenhuis, dat net 1 kaarsje  
uitblies, pronkt een prachtige muurschildering van 
kunstenaar Wietse. 
Route 36 richt zich op kwetsbare jongeren van 12 tot 25 
jaar. Het is een samenwerkingsverband van Stad Brugge, 
OCMW-Vereniging SPOOR Brugge en CAW Noord-
West-Vlaanderen. 
Dit is de werkplek van het JAC, LOGiN, jongerenwerking ‘t 
Salon, Buurtsport en de preventiewerkers. Samen leggen 
ze de link tussen welzijn en vrije tijd. Door een plek en 
activiteiten aan te bieden die jongeren ondersteunt vanuit 
hun noden en behoeften.

Meer info? ► www.route36.be
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goed  en  ander  nieuws

speelgoedbeurs torhout

de vierkante langste tafel

vierkant tegen eenzaamheid

Vanuit onze visie dat iedereen een cadeautje verdient,  
ook kinderen van ouders die het financieel moeilijk  
hebben, werd op donderdag 22 en vrijdag 23 
november 2018 voor de 3 de keer een speelgoedbeurs 
georganiseerd door het CAW in Torhout.  

Het speelgoed werd ingezameld op 3 november op de 
markt in Torhout door Jong CD&V en KWB.  Dit jaar werd 
weer heel wat prachtig speelgoed ingezameld, waarvoor 
we iedereen die een bijdrage leverde van harte willen 
bedanken!

5 gemotiveerde vrijwilligers van het CAW hebben zich de laatste weken geëngageerd om het speelgoed 
te sorteren en per soort uit te stallen in Kasteel Ravenhof.   

Gezinnen die het financieel moeilijker hebben konden zich inschrijven bij het CAW of sociaal huis om 
gratis speelgoed te gaan uitkiezen voor kinderen t.e.m. 10 jaar.
In totaal waren er 44 gezinnen ingeschreven, en ging dit speelgoed naar 93 kinderen.  We kunnen dus 
spreken van een succes!

In kader van het plan “vierkant tegen eenzaamheid”, werd de langste tafel dit jaar een “vierkante 
langste tafel” tijdens de week van verbondenheid.
Op donderdag 27 september werden alle Bruggelingen uitgenodigd om aan te schuiven aan de langste 
tafel in het station van Brugge. 
Deze tafel werd georganiseerd door OCMW Brugge, CAW Noord-West-Vlaanderen, Wieder vzw, 
Ûze Plekke, Unia, FMDO vzw, Beweging.net, Samenlevingsopbouw, YOT, Brugge dialoogstad, 
Diversiteitsdienst Stad Brugge, Mintus, dienst welzijn Stad Brugge.

Het werd een hartverwarmende middag met veel volk, gezelligheid, diversiteit en een lekker buffet 
waar velen aan meewerkten.

Ook de collega’s van Jongerenopvang waren 
enthousiast aanwezig op de langste tafel.



in memoriam

Mevrouw Mariette Van EEnoghE
geboren 19 april 1921

overleden 4 deceMber 2018

Moeder van

Monique david

 vrijwilligster receptie brugge

caw noord-west-vlaanderen

Mevrouw Hilde roels
geboren 14 Mei 1931

overleden 29 septeMber 2018

Moeder van

joHan bultiauw

Medewerker inloopcentruM 
oostende

caw noord-west-vlaanderen

Mevrouw

siMonne VanhaVErbEkE
geboren 25 Maart 1926

overleden 7 noveMber 2018

vrijwilligster

televestiaire torHout

caw noord-west-vlaanderen

Ik liet jou los
Ik liet jou gaan
Ik zag dat alles wat geweest is
blijft bestaan

Ik zag het licht
Ik vond de rust
Ik zag de ruimte
Zag de wolken
in de lucht

Mijn hart stond op
De angst verdween
Zag jou in alles
om me heen

Stef Bos

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
zoekt dringend nieuwe locatie

onder moeders rok

Vanuit CAW Noord-West-Vlaanderen baten wij Televestiaire uit 
voor de meest kwetsbare mensen.  Net omdat wij géén commer-
cieel doel zijn kunnen wij jaarlijks meer dan 1000 pakketten met 
kwalitatieve goederen naar keuze gratis ter beschikking stellen 
voor mensen die door het CAW of het OCMW doorgestuurd zijn.  
Waar we kunnen steunen we kleinschalige projecten uit de regio.  
Daarnaast verkopen wij aan niet commerciële prijzen kledij en 
klein huishoudelijk materiaal.  Wij werken volledig op basis van 
vrijwilligers, die zich dagdagelijks inzetten voor onze cliënten.

Momenteel huizen wij in een pand aan de Dr. Prof. J. Sebrechts-
straat te Brugge.
Onze behuizing is echter veel te krap, onze winkel groeide de laat-

ste jaren exponentieel: veel meer mensen bereiken ons, veel meer goederen bereiken ons.
De vrijwilligers werken onder moeilijke omstandigheden.  We moeten ons behelpen met een minimum 
aan ruimte, terwijl we een maximum aan goederen en cliënten ontvangen.

Wij zijn op zoek naar een grotere ruimte, waar een minimum aan parking voorzien is, waar de kledij-
container buiten kan staan, waar mensen gemakkelijk goederen kunnen brengen, waar cliënten ons 
vlot terug vinden, waar we bereikbaar zijn met het openbaar vervoer, waar we goederen netjes kunnen 
sorteren voor de mensen, waar we onze goederen netjes kunnen uitstallen,…  
Kortom, een ruimte waar we méér mensen kunnen helpen, en waar de vrijwilligers wat ademruimte 
krijgen.
We spreken over een beschikbare ruimte van minstens 400m² (totale oppervlakte), los van de sanitaire 
voorzieningen.

Wij richten onze vraag naar u: kan u ons helpen, heeft u tips, kent u mensen die ons verder kunnen 
helpen aan een nieuwe locatie?
We vernemen het graag via 
benedicte.ongenae@cawnoordwestvlaanderen.be, of telefonisch op 050 66 30 01.

Wij willen graag iedereen die een bijdrage leverde bedanken, onze winkel werkt!

‘Onder moeders rok’ is een creatief project voor vrouwen, georganiseerd door Vormingsplus Brugge 
dat uitmondt in een tentoonstelling op de viering van de Internationale Vrouwendag op 8 maart 2019.

Het project draait om vrouwenverhalen. Opgroeien als meisje, het dagdagelijkse leven als vrouw, 
uiterlijke en innerlijke beleving, vruchtbaarheid, zwangerschap, relatie, seksualiteit, (groot)moederschap, 
schoonheid, spiritualiteit en religie, keukengeheimen, verdriet, verlangen, dromen... 

Vrouwen maken grote rokken die al deze verhalen omhullen en dit in de vorm van geborduurde 
fragmenten, geschilderde, getekende, geknutselde dingen, dagdagelijkse objecten die verwerkt 
worden. Alles kan. 

Televestiaire Brugge doneert kledij en andere goederen om dit project mee mogelijk te maken.
De vrijwilligers zullen ook aanwezig zijn tijdens de tentoonstelling op 8 maart 2019 in “de Snuffel”, 
Ezelstraat 42, Brugge.
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u helpt ons helpen

Met uw gift maakt u WELZIJN bereikbaar
voor IEDEREEN in Noord-West-Vlaanderen

Voor giften vanaf € 40, kunnen wij u een fiscaal attest bezorgen. 

U stort 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, 
Begeleiding Regio Brugge of Middenkust, Onthaal Regio Brugge of Middenkust, Team 

Houtland, Team Oostkust, Justitiële Werkingen, Jeugdzorg,
Wonen Regio Brugge of Wonen Middenkust, Crisishulpverlening, 

Inloopcentrum Middenkust, Slachtofferhulp, 
JAC Brugge of Oostende, LOGiN, ‘t Salon, EXIT, Bezoekruimte.

Van harte dank voor uw steun.

U maakt het verschil.

TELEVESTIAIRE
OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP

IN TORHOUT 
IS ER DRINGEND NOOD AAN:

• handdoeken 
• slaapkledij voor vrouwen
• winterschoenen voor kinderen
• donsdekens
• dekbedovertrek 2 personen
• handdoeken
• sportieve herenschoenen

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)

IN BRUGGE 
IS ER DRINGEND NOOD AAN:

• keukenhanddoeken 
• zakdoeken voor mannen 
• propere dekbedden voor 2 personen
• propere kussens

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)
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Rijk in je dromen
Ik verdien Honderd Miljoen

Maar ik krijg het niet.

Michaël Raalte


