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zacht wonen

Zoals een huis een toeval is van kamers en gangen,
een samenloop van ademende omstandigheden,
in, in en uit - zo krimpt het en zet het uit.
Een raam in het dak laat wolken zien, witregels:

Zoals een huis een gedicht is met membranen
van baksteen, zo is een gedicht een plek om zacht
in te wonen. Een oord van woorden om te schuilen
tegen regen, wilde beesten, het kleine leven.

Max Temmerman

© Joris Snaet
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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!

Het begrip ‘wonen’ roept bij velen van ons mooie beelden op van hoe we onze 
comfortabele woning best zouden inrichten en stofferen. Welke kleuren bij welke 
ruimte horen. En hoe die kleuren en stoffering voor de juiste sfeer en stemming 
zorgen. We kunnen wegdromen bij de prenten in glansrijke magazines. Hoe 
mooi en fijn het allemaal zou kunnen zijn. En, als de portemonnee het toestaat, 
plannen hoe mooi en fijn het binnenkort allemaal zal zijn.

Voor veel van onze cliënten is wonen, laat staan het inrichten van een woning, 
helemaal geen vanzelfsprekendheid.
Vaak is het een dagdagelijkse strijd om aan onderdak of aan een permanent 
verblijf te raken. Als je dat al hebt weten te vinden is het betalen van huur en 
nutsvoorzieningen soms een onoverkomelijk financieel probleem.

Nog steeds leven heel wat mensen, zonder hiervoor te kiezen, gewoon 
op straat. In portalen, op banken, in stegen onder en op karton. Zij 
worden gemeden en verjaagd. Er worden zelfs speciale attributen 
aangebracht om hen te beletten zich ergens te ‘nestelen’: de zogenaamde 
daklozenpinnen.
Ze kunnen wel terecht in nachtopvang of winteropvang, als ze zich aan 
allerlei regels houden. Nu is het in een nomadenbestaan niet zo makkelijk 
om strakke, niet altijd even begrijpelijke regels, te integreren.

Thuisloosheid behelst een groot deel van de zorgfunctie van het CAW.
We dachten er goed aan te doen om dit nummer van Contactblad te wijden aan het thema wonen. 
Temeer omdat we net een reorganisatie achter de rug hebben. De teams die rond wonen werken zijn 
herschikt.
Dit alles, en ook de gezichten van alle mensen die zich met het thema bezig houden, kan je in dit 
magazine lezen en bekijken.

CAW zet zich met enthousiasme en een warm hart in voor de meest kwetsbaren in de samenleving.
We hopen dat dit aanstekelijk werkt. Dat jij je misschien ook als vrijwilliger wil inzetten. Of ons met een 
gift wil steunen.

We danken je in elk geval voor elke blijk van sympathie.

Rein De Puysseleyr
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interview met vrijwilliger 
wonen regio brugge

Ik ontmoet Michèle Vanhoutte, vrijwilliger, en Charlotte Leën, hulpverlener en vrijwilligerscoach, 
voor een interview. Kopje koffie en een koekje en de spraakwatervallen worden geopend.

Michèle, wil je je even voorstellen?
Michèle: Ik ben Michèle, 66 jaar, ik woon in Assebroek.
Vroeger werkte ik in het CAW. Op mijn 65ste moest ik met pensioen. Ik zag het niet zitten om al te 
stoppen. Ik zou met plezier nog twee jaar gebleven zijn. Maar dat ging financieel nadelig zijn (zware 
inlevering via belasting). Ik ben dan maar gebleven als vrijwilliger.

Waarom heb je gekozen voor vrijwilligerswerk bij Wonen (vroeger woonbegeleiding)?
Michèle: Dat hebben ze zelf voorgesteld. Het bureau van woonbegeleiding lag naast de keuken, waar 
ik veel moest zijn vanwege mijn logistiek werk. Zo kwam ik daarover aan de praat met hen. Ik kreeg 
direct het voorstel om vrijwilligerswerk voor hen te doen. En daar was ik het onmiddellijk mee eens.

Wat moest je allemaal doen?
Michèle: In het begin vlotte het niet helemaal. Er werd veel gesproken over wat we allemaal zouden 
kunnen doen. Er werd gedacht in de richting van een soort ‘groepswerk’. Een beetje zoals de moeder- 
en vadergroep. Gezamenlijke activiteiten met cliënten organiseren. Om hen te stimuleren om buiten 
te komen. Om vereenzaming tegen te gaan. Samen gaan ontbijten in de Hema, heel goedkoop. Een 
activiteit in café Vlissinghe. Naar zee. Een avondje Moods. Daar kwam bijna geen volk op af. Zo is dat 
initiatief langzaam uitgedoofd.
Charlotte: In team vroegen we ons af of dit onze taak wel was. We kunnen mensen toeleiden, maar 
moeten we het zelf organiseren? Vraagt dit niet te veel kennis/opleiding? Door interne reorganisatie is 
dit op de achtergrond gekomen.
Michèle: Jullie voelden dat ik misschien wel zou afhaken. Ik vroeg me af wat ik als vrijwilliger deed. 
Soep maken voor de medewerkers. Dat is toch zinloos. Ik wou naar iets anders uitkijken. Ik dacht: 
aanbod genoeg. Na hun verhuis naar de Vlamingdam ben ik voor JAC receptiewerk beginnen doen. Ik 
zat dus wel nog in hetzelfde huis.
Toen kreeg ik de vraag van Woonbegeleiding om in individuele cliëntsituaties te vrijwilligen. Cliënten bij 
te staan bij wat dagelijkse taken waar het wat moeilijk ging. Ondertussen zijn er zo twee cliënten.

Hoe gaat dat in zijn werk?
Michèle: Bij de ene cliënt maak ik een afspraak, een keer per week. Dan doen we wat ze graag doet. 
Wandelen aan zee, samen boodschappen doen, wat opruimwerk. Zij geeft aan wat ze wil. We vullen 
samen een namiddag. Het helpt haar om buiten te komen, in beweging te zijn. Ik help ook een beetje 
budgetteren. Ze is gewoon om dure boutiques te bezoeken, maar ze heeft het financieel moeilijk, dus 
reik ik haar alternatieven aan. Ze moet zich nieuwe kleren aanschaffen, want ze is wel wat verzwaard.
Opvangen van het alleen zijn, een goeie babbel, stimuleren om buiten te komen, ondersteuning bij het 
winkelen, zijn voor haar zeker een meerwaarde.
Een regelmatige babbel met Charlotte om die meerwaarde en de evolutie van de cliënt te bespreken, 
hoort er ook bij. De echte begeleiding gebeurt door hulpverleners, maar wordt wel tot op zekere hoogte 
teruggekoppeld. 
Ik luister wel naar wat er allemaal gaande is in haar dagelijks leven. Zoals een situatie met een auto en 
een garagist, die wat misloopt. Ik ben daar van op de hoogte om daarover in gesprek te kunnen gaan. 
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Ik probeer haar gerust te stellen en aan te sporen tot bepaalde acties, zoals telefoneren, een termijn 
stellen... Zelf ben ik van aard dat het vooruit moet gaan. Maar dat mag ik de cliënt niet opdringen. Die 
mag zich niet gepusht voelen.
Charlotte: Dat is de sterkte van Michèle, dat ze enthousiasmerend is. Dat kan ik dan ook aan de cliënt 
uitleggen dat dat niet als pushen bedoeld is, dat ze nog steeds recht heeft op haar eigen tempo.
Michèle: Deze cliënt is ook ongerust dat ik dingen over haar situatie zou gaan vertellen tegen een 
toevallig gezamenlijke kennis. Ik moet haar dan geruststellen dat ik ook aan beroepsgeheim gebonden 
ben.
Charlotte: Dat zijn dingen die ik dan met de cliënt kan bespreken. Het valt haar moeilijk om dit 
rechtstreeks met M. te bespreken. Door een gebrek aan / angst om voor zichzelf op te komen. En 
Michèle moet op haar beurt goed begrijpen dat dit niets met haar eigen houding te maken heeft, maar 
met de manier van zijn van de cliënt.
Zo spelen we voortdurend op elkaar in. De meerwaarde van de vrijwilliger is dat ze in kan gaan op kleine 
zaken, kleine signalen, andere accenten kan leggen. Het is een enorm mooie aanvulling.
Michèle: Een andere cliënt is anderstalig. Arabisch van oorsprong, maar heeft ook wat Frans en Spaans 
opgepikt, maar zeer weinig Nederlands. Ze is hier zeven jaar en ze volgt veel uren per week open 
school en praatgroepen. Maar de communicatie verloopt nog steeds moeilijk.
Met haar ga ik bijvoorbeeld mee naar de oogarts om te helpen haar vragen duidelijk te maken. En om 
achteraf ook nog te hertalen wat de oogarts heeft gezegd. Want ik merk dat ze er eigenlijk weinig van 
begrepen heeft. Hetzelfde bij de opticien. Ook vergezel ik haar voor de tweejaarlijkse mammografie. En 
help ik haar de brief over tweejaarlijkse stoelgangtest te begrijpen, zodat ze daar aan kan deelnemen. 
Als er niemand is om haar daarin bij te staan is ze min of meer hulpeloos.
Soms help ik een beetje bij budgettaire beslissingen. Of help ik toezien dat ze gebruikt maakt van 
tegemoetkomingen waar ze recht op heeft. Of meegaan naar de bank om betalingen te doen.
In het begin heb ik haar geholpen met lezen. Maar dat lukte niet zo goed. Het niveau in haar opleiding 
anderstaligen is wat hoog voor haar. Het Nederlands gaat haar echt moeilijk af. Vooral het lezen.
Dat kan tegelijkertijd tot grappige situaties leiden. Het is soms een hele klus om haar een brief te laten 
begrijpen.
Charlotte: Dat is voor ons zeer waardevol, want aan dergelijke dingen kunnen wij niet zoveel tijd 
besteden. 

Hoeveel tijd besteed je aan dit soort vrijwilligerswerk?
Michèle: Moeilijk te zeggen. Voor de individuele cliënten elk enkele uren per week. Daarnaast een dikke 
namiddag per week voor JAC, de receptie.

Een anekdote?
Michèle: De anderstalige cliënt was naar Marokko geweest. Toen ze terug kwam had ze een cadeautje 
mee voor mij. Een typisch Marokkaans kleed. Heel mooi hoor. Maar dat zie ik mezelf hier niet dragen.
Dat is duidelijk appreciatie van haar kant. Voor cliënten heeft het enorme waarde om iets te kunnen 
terug geven. Een jurk, een boeket rozen, een set glaasjes, iets voor bij de koffie… Het is moeilijk 

om dit te aanvaarden omdat dit allemaal van dat kleine budget moet 
komen… Maar weigeren is geen optie.
Charlotte: Jij ziet ook andere dingen dan wij zien. Zoals de manier 
van boodschappen doen en kijk op besteding van het kleine budget. 
Dat zijn wel dingen die wij in de begeleiding kunnen meenemen.
We kunnen hen opties (om bijvoorbeeld verspilling tegen te gaan) 
aanreiken. Het is dan nog steeds hun keuze om daar iets mee te 
doen.

Wat vind je het leukst in je vrijwilligerswerk?
Michèle: Ik doe het allemaal even graag. Maar de verscheidenheid in 
taken is wel heel aangenaam.
Charlotte:  De tijd en aandacht die een vrijwilliger besteedt aan cliënten, 
geeft hen het gevoel dat ze nog meetellen. Dat je het waardevol vindt 
om iets voor hen te doen. Dat ze je kunnen vertrouwen.
Dat is heel belangrijk werk.

Bedankt allebei voor dit boeiende interview. Veel succes verder.

Interview: Rein De Puysseleyr
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Waarom bed, bad & brood niet volstaan

“We moeten ons aanbod voor thuislozen differentiëren”

CAW Noord-West-Vlaanderen werkt al een tijd aan een hedendaagse visie op thuisloosheid. We 
zijn volop bezig deze visie ook om te zetten in de praktijk, in de vorm van een ‘gedifferentieerd 
aanbod voor thuislozen’. Vorig jaar las je in ons jaarverslag een stuk over de veranderingen in ons 
aanbod crisishulp. Die evolutie hangt samen met deze nieuwe kijk op thuisloosheid en hoe we 
dit in onze hulpverlening willen vertalen. Katrien Delrue, directeur hulpverlening thuisloosheid, 
Kathy Renaudin, beleidsmedewerker wonen, en teamverantwoordelijken Dirk Soenen en Nancy 
Mouqué geven hun kijk en lichten toe wat dit betekent voor het aanbod van ons CAW.

Waarom veranderen?

Het oude aanbod, dat hoofdzakelijk bestond uit opvang met 
begeleiding, veranderde doorheen de jaren al, en evolueert nu 
verder naar een ‘gedifferentieerd aanbod voor thuislozen’. Er 
liggen verschillende redenen aan de basis om ons hulpaanbod 
aan thuislozen te veranderen. “Op dit moment is er nog te weinig aanbod op maat van de vragen van 
thuislozen. Er is nood aan meer verschillend aanbod, want voor de ene thuisloze kan iets anders nodig 
of mogelijk zijn dan voor een andere. Maatschappelijk is er ook een tendens waarbij daklozen anders 
bekeken worden. Vroeger leefde het idee dat een dakloze al blij mag zijn dat hij opvang krijgt.” zegt 
Kathy Renaudin, beleidsmedewerker wonen. “Je moest dan terug opklimmen op de woonladder, en een 
woning moest je verdienen” vult Katrien Delrue, directeur hulpverlening thuisloosheid, aan. “Nu wordt 
er vertrokken vanuit het recht op huisvesting voor iedereen” aldus Kathy. “Ook het kostenplaatje van 
opvang voor de samenleving werd stilaan duidelijk” vult teamverantwoordelijke Dirk Soenen aan. Last 
but not least is er een aanbod nodig dat meer preventief werkt, en thuisloosheid kan voorkomen. Nood 
aan verandering dus. 

Wat verandert?
Wat moet je je dan voorstellen bij een gedifferentieerd aanbod voor thuislozen? 
Een aantal zaken zullen veranderen. 

In eerste instantie is het uitgangspunt anders: er wordt vertrokken 
vanuit de vraag van de cliënt. Om dat te kunnen doen is er een 
wijziging nodig in de manier hoe opvang nu georganiseerd wordt.
Er is een evolutie naar opvang in de vorm van individuele 
wooneenheden (zoals studio’s), en er zal nog maar voor een 
klein stuk groepsopvang zijn. Doorheen de jaren werd duidelijk 

dat samenwonen in een groep geen evidentie is, en dat dit voor sommige mensen zelfs nadelig werkt. 
“Het werken in die groepsopvang zorgt er ook voor dat je weinig tijd over hebt voor begeleiding, omdat 
je heel wat tijd moet investeren in de accommodatie en het groepsgebeuren.” zegt Dirk. 
“Maar groepsopvang laten we ook niet helemaal vallen, omdat we net die differentiëring willen. Voor het 
grootste deel van de doelgroep werkt die groepsopvang niet meer, maar voor sommige cliënten wel. 
Voor jongvolwassenen bijvoorbeeld kan dat groepswonen nog altijd werken, want die gasten zouden 
kunnen verzuipen in het alleen wonen.” aldus Nancy Mouqué. En daarmee is de term differentiëring 
meteen ook duidelijk: voor elk wat wils. 

“De evolutie van het aanbod opvang wil niet zeggen dat het aantal opvangplaatsen vermindert, het 
wordt wel anders ingevuld.” aldus Katrien. “Het is wel de bedoeling dat we als CAW in de toekomst niet 
langer de huisbaasfunctie opnemen, zodat wij ons kunnen focussen op onze hulpverleningsfunctie.”

“Vroeger leefde het idee dat een dakloze 
al blij mag zijn dat hij opvang  krijgt.”

Kathy Renaudin

“Bij groepsopvang moet je heel wat 
tijd investeren in de accommodatie 
en het groepsgebeuren.”

Dirk Soenen        
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Daarnaast ligt de klemtoon ook meer op het preventieve, en 
wordt er gekeken naar een betere spreiding van het aanbod 
over de hele regio Noord-West-Vlaanderen. Het aanbod wonen 
in CAW Noord-West-Vlaanderen zal in de toekomst bestaan uit 
vier modules, die in elk van onze vier regio’s - Brugge, Houtland, 
Oostkust en Middenkust - aanwezig is. 

Vier modules

Die vier modules zijn preventieve woonbegeleiding, woonbegeleiding met verblijf, woonbegeleiding 
zonder verblijf en housing first. Op dit moment bestaat dit aanbod al in verschillende teams, maar het 
zal in de toekomst anders georganiseerd worden.
In Brugge en Middenkust zal er een afzonderlijk ‘team wonen’ zijn, waarbij medewerkers uit die teams de 
vier modules kennen. In Houtland en Oostkust maakt het thema wonen onderdeel uit van één polyvalent 
team dat zowel het aanbod onthaal, ambulante begeleiding, wonen als jongeren op zich neemt. En ook 
in die teams moeten de vier modules wonen aangeboden kunnen worden.
“Deze verandering zal heel wat voordelen bieden aan de cliënten, maar vraagt wel een aanpassing 
in de organisatie van onze teams, én in de mindset van onze medewerkers.” aldus Katrien, Kathy, 

Dirk en Nancy. “De verdeling en samenstelling van de teams 
werd geïnspireerd door de keuzes en interesses van de 
betrokken medewerkers. Daarvoor deden we intern bij hen 
een bevraging, zodat we hier maximaal rekening mee konden 
houden.”
Er wordt ook in elke regio over het muurtje gekeken naar wat 
anderen al doen, zodat het aanbod intersectoraal op elkaar 

kan afgestemd worden. “Per regio kan dit anders vorm krijgen, afhankelijk van het aanbod dat er al is 
bij andere partners.” vertelt Kathy.

Het traject van een cliënt: vroeger en nu

“In de vroegere situatie had je bijvoorbeeld een cliënt die uit huis gezet werd. Die persoon kwam dan 
terecht in de groepsopvang en werd daar begeleid, onder andere in het zoeken naar een nieuwe woning. 
Eenmaal die nieuwe woning er was, en die persoon toch nog nood had aan begeleiding bij het alleen 
wonen, moest hij een aanvraag doen voor woonbegeleiding. Het team woonbegeleiding, dat losstaat 
van het team van die groepsopvang, volgde dan verder op. Vandaag kunnen we al vóór de uithuiszetting 
iets betekenen via het aanbod preventieve woonbegeleiding. Wanneer de dreiging van de uithuiszetting 
verdwenen is, en opvang misschien niet eens nodig was, kunnen we naadloos overgaan naar een 
aanbod woonbegeleiding, zonder dat die persoon merkt dat dit om een andere ‘module’ gaat. Het wordt 
binnen hetzelfde team opgenomen, en als dat haalbaar of wenselijk is volgt dezelfde persoon dit zelfs 
op.” licht Kathy toe.

Geen uitbreiding, maar reconversie

“Voor alle duidelijkheid, het gaat niet om een uitbreiding van ons aanbod, maar om een reconversie. 
We moeten dus met de bestaande middelen ons aanbod anders gaan invullen.” licht Katrien toe. “En 
jammer genoeg blijft er een schaarste aan middelen. De huisvestingsproblematiek geraakt ook niet 
opgelost door deze reconversie, er blijft een tekort aan kwalitatieve betaalbare woningen. Wij zijn volop 
op zoek naar studio’s en naar verhuurders die hun studio’s ter beschikking willen stellen, maar merken 
dat dit niet gemakkelijk is. We hebben ook nog wat werk om mensen te overtuigen dat deze doelgroep 
de investering waard is. Tegelijk biedt deze nieuwe aanpak heel wat opportuniteiten voor intersectorale 
samenwerking, en ook intern biedt het heel wat kansen om verbinding te maken met andere teams.” 
aldus Katrien, Kathy, Nancy en Dirk.

Lies Debouver

“Maar groepsopvang laten we ook
niet helemaal vallen, omdat we net die

differentiëring willen.”
Nancy Mouqué

“Het is wel de bedoeling dat we als 
CAW in de toekomst niet langer de 

huisbaasfunctie opnemen, zodat 
wij ons kunnen focussen op onze 

hulpverleningsfunctie.”
Katrien Delrue
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Dit zijn de medewerkers die werken rond wonen

Katrien Delrue
Directeur hulpverlening thuisloosheid

An De Graeve

Eva Steyaert

Daphne Geernaert

Sabrina Decuypere

Björn Debrouwer

Filip Demulder

Koen Pollentier

Tine Noë

Charlotte Leën

Katleen Boudry

Leen De Pauw

Tom Leentjes

Doreen Van Moortel

Reintje Kerckhove

Lisa Devos

Nancy Mouqué
Teamverantwoordelijke

Erica Kimmel

Rita Debbaut

Mieke Burggraeve
Teamverantwoordelijke

Kathy Renaudin
Beleidsmedewerker Wonen

Wonen regio Brugge

Wonen Jongeren regio Brugge



9

Barbara Lemmens

Johan Bultiauw

Brigitte Schepens

Petra De Rous

Dieter Maes

Johan Vangeel

Tessa Jonckheere

Sandra Cordy

Ellen Huyghelier

Jolien De Rycker

Tineke Van Hijfte

Jan Beyen

Jonas Vermeulen

Tobias De Meyer Laura Wittevrongel

Dirk Soenen
Teamverantwoordelijke

Petra Lust
Teamverantwoordelijke

Janique Mouton

Liliane Devriendt

Wonen Middenkust

Wonen Jongeren Middenkust

(vervolg p. 10)
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Dit zijn de medewerkers die werken rond wonen

Hilde Baes

Anne Behiels

Ilse Mahu

Lisa Willems

Jolien Beuselinck

Maureen Vanlanduyt

Virginie Dejonghe

Sandra Dewilde

Linda Lievens
Teamverantwoordelijke

Nicole Verbrugge
Teamverantwoordelijke

Team Wonen Houtland

Team Wonen Oostkust
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• We brachten diverse werkvormen rond het thema wonen samen in één team wonen regio Brugge en  
 één team wonen Middenkust. In de regio’s Houtland en Oostkust wordt het aanbod wonen  
 opgenomen door twee polyvalente teams, die daarnaast ook onthaal, begeleiding en het aanbod 
 voor jongeren op zich nemen.

• We voorzien in elke regio een aanbod woonbegeleiding met verblijf, woonbegeleiding zonder  
	 verblijf,	preventieve	woonbegeleiding	en	housing	first.

• Alle teams die werkten rond het thema wonen in regio Brugge, maken nu deel uit van één team  
 ‘Wonen Brugge’. Het team ‘Wonen regio Brugge’ is verhuisd naar Ruddershove 8 in Brugge. 

 - De medewerkers van de jongerenopvang in Brugge zijn verhuisd naar de Vlamingdam 36 en  
 maken nu deel uit van het team ‘Jongeren regio Brugge’.
 - Woonbegeleiding in Brugge is verhuisd naar Ruddershove 8 in Brugge en maakt nu deel uit van  

 het team ‘Wonen regio Brugge’.
 - De medewerkers van de verschillende opvangcentra in Brugge zijn verhuisd naar Ruddershove  

 8 in Brugge en maken nu deel uit van het team ‘Wonen regio Brugge’.

• Alle teams die werkten rond het thema wonen in regio Middenkust, maken nu deel uit van één team  
 ‘Wonen Middenkust’. Het team ‘Wonen Middenkust’ is gevestigd in de Sint-Sebastiaanstraat 16a,  
 in Oostende. 

 - De medewerkers van de verschillende opvangcentra in Oostende en Bredene zijn verhuisd naar  
 de Sint Sebastiaanstraat 16a in Oostende en maken nu deel uit van het team ‘Wonen  
 Middenkust’.

• Groepsopvang wordt afgebouwd en we stappen zoveel mogelijk over naar studiowonen, en in  
 beperkte mate, samenwoonst. We zijn volop op zoek naar studio’s om te kunnen voldoen aan de 
 noden.

• Het aanbod wonen is toegankelijk via de onthaalpunten.

• Cliënten aanmelden voor preventieve woonbegeleiding gebeurt rechtstreeks, via het 
 aanmeldingsformulier op de website.

Wat veranderde er allemaal voor de 
teams die werken rond wonen?

https://www.caw.be/locaties/preventieve-woonbegeleiding-noord-west-vlaanderen/


12

regiostrategie tegen dak- 
en thuisloosheid
d(r)aadkracht

De stuurgroep regiostrategie dak-en thuisloosheid Noord West Vlaanderen: Wie zijn we?   
Wat doen we? Wat drijft ons ? …

Wat ons drijft valt uit te leggen in amper 5 slagzinnen!

We streven na dat in de regio Noord-West-Vlaanderen: 
 
• Niemand (met of zonder papieren) genoodzaakt is om tegen zijn wil op straat te moeten overnachten  
 bij gebrek aan opvang die aangepast is aan zijn situatie.

• Niemand  langer dan nodig moet verblijven in opvang bij gebrek aan doorstromingsmogelijkheid  
 naar (begeleid) wonen.

• Niemand uit een instelling ontslagen wordt zonder voldoende nazorg en een oplossing voor zijn 
 woonsituatie.

• Niemand uit huis gezet wordt bij gebrek aan begeleidings- en herhuisvestingmogelijkheden.

• Niemand die jongvolwassen  is thuisloos wordt als gevolg van de overgangssituatie naar  
 zelfstandigheid.

Deze doelen bedachten we niet zelf, ze werden geformuleerd door Feantsa, een Europese Federatie 
die het beëindigen van dak- en thuisloosheid in Europa als ultieme doelstelling stelt. 

Hoewel de stuurgroep regiostrategie dak- en thuisloosheid bestaat uit leden die een extra engagement  
bovenop hun takenpakket in eigen sector of eigen regio nemen, werkten onze inspanningen tot nog toe 
inspirerend voor tal van initiatieven in de regio.  Denk maar aan de Commissies Versnelde Toewijzing, 
de projecten tijdelijke bezetting leegstand sociale woningen, het project Housing First Brugge, de 
woonladder/woonGPS Brugge, de zakboekjes thuisloosheid, enz…

We geloven erin dat thuisloosheid een zeer complexe problematiek is en dat, als we thuisloosheid willen 
aanpakken, we de krachten moeten bundelen over de stads- en gemeentegrenzen heen, zelfs over 
sectorale grenzen heen. Om die reden zijn ook verschillende sectoren en diensten vertegenwoordigd in 
de stuurgroep: van VAPH tot Jongerenwelzijn, vertegenwoordigers van OCMW’s of lokale besturen uit 
verschillende steden en gemeentes in Noord-West-Vlaanderen, netwerk GGZ… 

Iedereen die in de stuurgroep zetelt heeft een Draad of Draadje in handen in de strijd tegen dak- en 
thuisloosheid. Soms is dat Draadje sterk genoeg om te voorkomen dat mensen thuisloos worden of 
zorgt het ervoor dat ze de gepaste hulp krijgen.  

Dat ene draadje  blijkt echter niet altijd sterk genoeg en het kan om welke reden dan 
ook afknappen… als hulpverlener, woonactor of burger sta je er dan machteloos bij en is 
toekijken al wat je nog kan.

Vanuit de regiostrategie willen we aanzetten tot D(r)aadkracht in de aanpak van dak- en 
thuisloosheid.   Als we, naargelang de nodige sterkte van D(r)aad, meerdere draden 
kunnen samenvlechten zodat het touw sterker wordt en niet knapt door het zware gewicht 
dat het moet torsen... zetten we een stap in de richting van een dak- en thuisrijkere 
wereld …

Kathy Renaudin
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gezocht: opvanglocaties voor
dak- en thuislozen

middenkust - Brugge - Houtland - Oostkust 

Doel
Opvang aanbieden aan dak- en thuislozen : 
- waar mogelijk mensen opvangen in eigen regio 
- zo woongericht mogelijk werken (leren wonen doe je in een woning)
- afbouw leefgroepgebonden opvang (verouderde methodiek)

Wat  
Woningen in de regio Oostkust (Knokke-Heist, Blankenberge, Wenduine, De Haan, Damme)
 - studio’s voor alleenstaanden (huurprijs tav CAW max 300 euro)
 - appartementen/woningen voor gezin of alleenstaande met 1 kind (max 400 euro)
 - woning voor een groter gezin (max 500 euro)
Woningen in de regio Houtland (Torhout, Koekelare, Zedelgem, Ichtegem)
 - studio’s voor alleenstaanden (huurprijs tav CAW max 300 euro)
 - appartementen/woningen voor gezin of alleenstaande met 1 kind (max 400 euro)
 - woning voor een groter gezin (max 500 euro)
Woningen in de regio Oostende (Oostende, Gistel, Bredene, Middelkerke)
 - studio’s voor alleenstaanden (huurprijs tav CAW max 300 euro)
 - appartementen/woningen voor gezin of alleenstaande met 1 kind (max 400 euro)
 - woning voor een groter gezin (max 500 euro)
Woningen in de regio Brugge (Brugge, Jabbeke, Beernem, Oostkamp)
 - studio’s voor alleenstaanden (huurprijs t.a.v. CAW max. 300 euro)
 - appartementen/woningen voor gezin of alleenstaande met 1 kind (max. 400 euro)
 - woning voor een groter gezin (max. 500 euro)

Vermelde huurprijs zonder elektriciteit, gas, water.
Het aantal soorten woningen is onderhandelbaar. 
De woningen moeten aan minimumkwaliteitseisen huurwoning voldoen.  

Doelgroep  
Mensen die dak- of thuisloos zijn of dit dreigen te worden.  
Voorbeelden : 
* mensen die door schuldenlast uit huis werden gezet
* slachtoffers van intrafamiliaal geweld
* jongeren (+18)  die zich in een onhoudbare thuissituatie bevinden
* mensen die door een relatiebreuk hun woning moeten verlaten 
... 

Hoe 
CAW huurt de woning aan eigenaar/organisatie en biedt de woning aan aan thuisloze mensen via 
een verblijfsovereenkomst. Mensen kunnen in de woningen tijdelijk verblijven en betalen een verblijfs-
vergoeding aan het CAW.
Het CAW biedt intensieve ondersteuning/begeleiding om cliënten vanuit de opvanglocatie door te laten 
stromen naar een eigen permanente(re) woning.  

Contactpersonen 
Katrien Delrue | Directeur Hulpverlening Thuisloosheid
0471 68 28 78 
Renaudin Kathy | Beleidsmedewerker Wonen
0473 82 74 91 
CAW Noord-West-Vlaanderen | Ruddershove 8 | 8000 Brugge | 050 66 31 60
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Kwart thuislozen
tussen 18 en 25 jaar oud

‘Er zijn jongeren die onder de radar van de jeugdzorg blijven’

Overal en nergens wonen, nooit ergens thuis zijn, altijd moeten verkassen - omdat mensen je 
beu zijn, je achttien jaar werd of omdat je opvangperiode erop zit: dak- en thuisloosheid bij 
jongeren kent veel gezichten. 
Terwijl leeftijdsgenoten plannen maken voor de toekomst, knokken zij om te overleven. En ze 
zijn met veel: uit onderzoek van de KU Leuven blijkt dat een kwart van de thuislozen tussen de 
18 en 25 jaar is. Vlaanderen probeert nochtans al jaren de armoedecijfers te doen dalen. In 2017 
lanceerde het een eerste ‘Globaal plan dak- en thuisloosheid’, met een sterke focus op preventie 
en wonen, en specifieke aandacht voor dak- en thuisloosheid bij jongeren. Het Actieplan 
armoedebestrijding voor 2015-2019 is ook erg ambitieus in het aanpakken van de problematiek 
van de zogenaamde thuislozen: ‘Niemand die jongvolwassen wordt of is mag thuisloos worden 
als gevolg van de overgangssituatie naar zelfstandigheid.’ 

Dak -en thuisloosheid is een koepelterm die verschillende geïnstitutionaliseerde of clandestiene 
situaties aanduidt met een gemeenschappelijk noemer: het ontbreken van een echte thuis. Maar wat 
is een thuis nu juist? Drie elementen kunnen worden benoemd: een thuis omvat een fysiek, sociaal en 
legaal aspect. Een fysieke thuis houdt in dat iemand een adequate woning (of ruimte) heeft waarover 
een persoon en zijn/haar de familie exclusief bezit uitoefent. Een sociale thuis brengt de mogelijkheid 
tot privacy en het hebben sociale relaties. Een laatste aspect is de wettelijke aansprakelijkheid op een 
woonst.

Opvang
Er zijn verschillende redenen waarom iemand thuisloos wordt. Opgroeien in armoede is een van de 
belangrijkste, maar ook de zogenaamde instellingsverlaters vormen een precaire groep. Evengoed 
kunnen gebroken familiale relaties of een woelige schoolloopbaan een rol spelen. 
Een thuis hebben betekent verschillende dingen en een dak boven je hoofd wil dus niet noodzakelijk 
zeggen dat je een thuis hebt.
Nachtopvang is in principe een laatste optie, zeker voor jongeren. Vooral omdat het enkel de bed-bad-
broodfunctie vervult, wat inhoudt dat mensen enkel basishulp kunnen krijgen. België kent verschillende 
opvangmogelijkheden en in tegenstelling tot nachtopvang wordt er in de geïnstitutionaliseerde 
opvangmogelijkheden wel aan leeftijdsindeling gedaan. 
Sommige tijdelijke verblijfplaatsen, zoals JOAN, Housing First projecten of studiobegeleiding vormen 
dan weer de laatste fase voor jongeren (opnieuw) zelfstandig gaan wonen. Jongeren worden er stap 
voor stap begeleid naar een eigen plek. Andere vormen, zoals residentiële daklozenopvang, zijn er 
vooral om mensen uit de hoogste nood te helpen en hen (‘s nachts) van straat te houden.
Residentiële opvang is niet gratis, een volwassene betaalt ongeveer 30 euro per dag. ‘Ik verbleef er tien 
maanden en kwam in totaal uit op een bedrag van ongeveer 9000 euro. Dat is veel. Zeker voor iemand 
die financieel al aan de grond zit.’ (Stephanie)

De cirkel doorbreken lukt alleen als je een betaalbare woning vindt, maar die zijn schaars. Niet 
alleen Lommel kampt met dit probleem, het is een Vlaams fenomeen. Koen Hermans (KU Leuven) 
werkt al jaren rond achtergestelde groepen in de samenleving. Hij focust daarbij op mensen in armoede, 
OCMW-cliënten (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, n.v.d.r..), mensen met een handicap, 
mishandelde kinderen, en dak- en thuislozen. De socioloog ziet het fiscaal beleid in Vlaanderen als een 
van de boosdoeners. ‘In Vlaanderen is er een duidelijke voorkeur voor het bezitten van een woning’, 
zegt Hermans. ‘Een eigendom kopen is altijd fiscaal aangemoedigd geweest in België. De woonbonus 
is daar een mooi voorbeeld van. Historisch gezien hebben we een kans gemist om dat tij te keren. 
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Het gevolg is een gesegregeerde woonmarkt, met onderaan veel wedijver tussen de meest kwetsbare 
groepen.’ 

Sofaslapers 
Niet alle thuis- en dakloze jongeren kloppen aan bij opvangcentra. Er bestaat een groep die quasi 
onzichtbaar is voor de hulpverlening - vaak ook omdat ze dat wensen. De zogenaamde sofaslapers zijn 
jongeren die voor een bepaalde tijd bij vrienden, familie of kennissen wonen en die door de mazen van 
het hulpverleningsnet glippen. Tessa (25) wisselde slapen op straat af met sofaslapen: ‘Ik heb af en toe 
bij kennissen gewoond, maar dat was altijd maar voor een beperkte periode, van twee maanden tot een 
jaar. Nooit langer.’ 
Sofaslapers zijn vaak jongeren die buiten het circuit van de reguliere hulpverlening vallen. Koen 
Hermans: ‘Er is een precaire groep van jongeren die onder de radar van de klassieke jeugdzorg blijft. 
Op de arbeidsmarkt noemen we ze NEET-jongeren (Not in Education, Employment or Training, n.v.d.r..). 
Deze jongeren kunnen af en toe gebruik maken van nachtopvang, maar brengen daarnaast heel wat 
nachten op straat door. 

Instellingverlaters
Er is een groep jongeren die na een instellingsverleden op straat terecht komen. 
Na de dood van de achttienjarige Jordy in 2016 (Jordy stierf van ontbering in een tentje aan de Gentse 
Blaarmeersen, n.v.d.r.) kwam er extra aandacht voor deze groep jongeren. Het leek wel alsof iedereen 
plots besefte dat er ook in België jongeren op straat leven in precaire omstandigheden. Ook Jordy 
verbleef in een instelling tot z’n achttiende. Hij belandde daarna op straat, omdat hij nergens anders 
terecht kon.

Toch kan het ook anders.
Bij kamertraining wonen jongeren in hun eigen studio en worden er nauw opgevolgd door begeleiders.. 
Alleen wonen wordt er zoveel mogelijk gesimuleerd als voorbereiding op écht zelfstandig wonen. Maia: 
‘Daar kreeg ik eindelijk wat stabiliteit en kon ik me na al die tijd settelen. Ik kreeg tijd om na te 
denken en om alles te verwerken. Dat had ik daarvoor nooit gedaan.’ 
Wat Maïa zich nog goed herinnert, is de vrijheid die ze plots kreeg. ‘Ik had mijn eigen kamer, dat was 
keitof. Ik mocht er in wanneer ik wilde. Al die vrijheid, ik wist niet goed hoe ik ermee moest omgaan’. 
Maïa woont nu alleen en ontvangt een leefloon. ‘Nu gaat het wel terug goed met mij. Ik krijg veel steun. 
Ik mag niet klagen. Er zijn tenslotte mensen die het veel erger hebben.’

Vrij naar een artikel van
Flore De Pauw, Journaliste StampMedia
www.knack.be/nieuws 18/03/2019
https://www.knack.be/nieuws/belgie/kwart-thuislozen-tussen-18-en-25-jaar-oud-er-zijn-jongeren-die-
onder-de-radar-van-de-jeugdzorg-blijven/article-longread-1442285.html

https://www.knack.be/nieuws/belgie/kwart-thuislozen-tussen-18-en-25-jaar-oud-er-zijn-jongeren-die-onder-de-radar-van-de-jeugdzorg-blijven/article-longread-1442285.html
https://www.knack.be/nieuws/belgie/kwart-thuislozen-tussen-18-en-25-jaar-oud-er-zijn-jongeren-die-onder-de-radar-van-de-jeugdzorg-blijven/article-longread-1442285.html
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MAAK WERK VAN 
INKOMENS BOVEN DE 
ARMOEDEGRENS EN 

BETAALBARE WONINGEN

Op 26 mei 2019 gaan we naar de stembus om een nieuw Vlaams, federaal en Europees parlement 
te kiezen. Uiteraard wil het Netwerk tegen Armoede ook daar armoedebestrijding zo hoog 
mogelijk op de agenda zetten.
 

In overleg met de verenigingen werd gekozen voor twee centrale thema’s waarrond campagne wordt 
gevoerd: betaalbaar wonen en inkomen. Twee thema’s met een zeer grote impact op het leven van 
mensen in armoede.

Betaalbaar wonen
 
Betaalbaar wonen is al langer een centraal thema binnen het Netwerk tegen Armoede. Mensen 
staan jarenlang op de wachtlijst voor een sociale woning, moeten binnenkort opnieuw drie maand 
huurwaarborg betalen of moeten overleven op een zeer krappe, en dure, private huurmarkt. Daardoor 
zitten mensen gevangen tussen minder dure, maar slechte, ongezonde woningen met een hoge 
energiefactuur of woningen die een veel te grote hap uit het gezinsbudget nemen. De kwaliteit van 
woningen laat vaak te wensen over, zowel op de private als de sociale huurmarkt. In aanloop naar 
de gemeenteraadsverkiezingen kwamen daarover nog schrijnende verhalen naar boven. Het is een 
probleem dat zich in heel Vlaanderen voordoet. We kunnen al jaren spreken van een Vlaamse wooncrisis.

Inkomen
 
Tal van inkomens en uitkeringen bevinden zich (ver) onder de armoedegrens. Het zorgt ervoor dat 
mensen niet of nauwelijks waardig kunnen leven. Mensen hebben het moeilijk om basisbehoeften zoals 
energie, gezondheidszorg, voeding of schoolkosten te financieren. Zelfs wie werk heeft, is niet zeker 
van een inkomen boven de armoedegrens. Het gebrek aan inkomen isoleert mensen van de rest van 
de samenleving.
Bovendien bouwt de overheid, zowel federaal als lokaal, steeds meer drempels in om toegang te 
krijgen tot een uitkering, inkomen of steun. Werkloosheid, pensioen, leefloon, overal worden strenge 
voorwaarden opgelegd, waardoor mensen het nog moeilijker krijgen om een waardig inkomen te 
verwerven.

Bron: www.netwerktegenarmoede.be

26 mei
Vlaamse, federale en Europese verkiezingen

Kies voor betaalbaar wonen en een 
menswaardig inkomen

http://www.netwerktegenarmoede.be
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brief van dikke freddy

Geachte heer Bart De Wever,
Marathonlopend burgemeester en partijleider

Toen ik mijn budgetbeheerder bij uw OCMW vertelde dat ik besloten had om het goede voorbeeld van de regering 
te volgen zag ik een glimlach op zijn gezicht verschijnen. Toen hij twee minuten later begreep dat het mijn plan 
was om -net zoals uw ministers- pas in 2020 mijn begroting voorzichtig in evenwicht te brengen, heeft hij diep en 
dreigend gezucht.

Ik heb hem proberen uit te leggen dat experten van Vanden Borre mij hebben laten weten dat de levensduur van 
mijn televisie en mijn koelkast niet verlengd kan worden en dat ik daardoor in dezelfde situatie zit als uw minister 
van landsverdediging die in zijn vaart belemmerd wordt door versleten bommenwerpers. Mijn situatie is trouwens 
erger want mijn televisie is letterlijk uitgebrand en van mijn koelkast brandt alleen het verlichtingslampje nog terwijl 
de bommenwerpers van uw minister nog altijd kunnen opstijgen.

Het mocht niet baten. Mijn weekgeld werd met onmiddellijke ingang met 4 euro per week verminderd. Met die 4 
euro zal er ‘gespaard’ worden voor een nieuwe koelkast. Volgens mijn berekening zal ik op die manier vanaf half 
2020 gekoeld voedselbanketen ter beschikking hebben. Hoop doet leven.

Intussen moet ik proberen om het geluk te vinden met 55,30 euro per week, zijnde 7,90 euro per dag.  Pas wanneer 
er ‘een appel uit de kast valt’ kan er ook aan een televisietoestel gedacht worden.
“Een tv is tenslotte geen levensnoodzakelijk apparaat”, zei meneer de budgetbeheerder. Alsof bommenwerpers 
dat wel zijn.

In de hoop dat er appels uit de kast zouden vallen heb ik mij een half uur later, gezeten op een proper stuk karton, 
voor de deur van het OCMW geposteerd. Voor mij had ik een coureurspetje gelegd. ‘Landbouwkrediet’, stond er 
op dat petje. Het bleek het juiste opschrift te zijn, want na een dik uur had ik 8,20 euro ontvangen. Weliswaar zat ik 
met een berg kopermuntjes, maar mijn daggeld was meer dan verdubbeld!

Tot er opeens een VW-busje met zwaailicht en sirenes arriveerde.

“Wette gij ni da schooien in ’t Stad, en zeker veur den buro van ’t OCMW, verboden is?”, vroeg de eerste agent die 
voor mij stond.

“En daaroem gon we A geld confisqueren”, zei de tweede.

Voor ik goed en wel besefte wat mij overkwam, waren ze er met mijn 8,20 euro én met mijn Landbouwkredietpetje 
van onder.

Intussen heb ik begrepen dat u, ondanks andere beloftes, het voorbeeld van de socialisten hebt gevolgd door het-
zelfde bedelverbod in te stellen dat eerst al door Johan Vande Lanotte in Oostende was uitgevaardigd.

Ik ben er echter van overtuigd dat uw regelgeving onwettig is. Hoewel u het voor de lage emissiezone perfect 
gedaan hebt, hebt u in dit geval namelijk verzuimd om officiële borden te plaatsen die aanduiden waar het be-
delverbod van kracht is. U had nochtans dezelfde signalisatiepalen kunnen gebruiken om er bijkomende borden 
(bijvoorbeeld een rond wit bord met rode cirkel omkaderd en met in het midden een bedelende zwarte hand erop) 
aan te bevestigen.

Ik zou u bij dezen dan ook willen vragen om mij de formulieren toe te sturen waarmee ik de inbeslagname van mijn 
8,20 euro (plus petje) kan betwisten. Ik ga ervan uit dat ik ook een schadevergoeding voor geleden leed kan krijgen. 
Op die manier valt er misschien toch nog een appel uit de kast om mij een televisietoestel aan 
te schaffen zodat ik rechtstreeks getuige kan zijn van uw nakende verkiezingsoverwinning.

Met de meeste hoogachting,

Dikke Freddy

Brieven van Dikke Freddy is een column van Erik Vlaminck
Bron: Sociaal.net
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EEN NIEUWE STRUCTUUR voor
WELZIJN

in caw noord-west-vlaanderen

CAW Noord-West-Vlaanderen zet zich in voor een sterk welzijn, voor iedere inwoner in de regio. 
Omdat het CAW wil mee-evolueren met de maatschappelijke en hulpverleningscontext, hebben 
we gewerkt aan een nieuwe structuur van onze hulpverlening.

Wat willen we met deze nieuwe structuur bereiken, en hoe doen we dat?
• voor élke inwoner van het werkingsgebied dezelfde toegang tot hulp en dezelfde kwaliteit van  
 hulp bieden. We kiezen voor een betere regionale inplanting van onze werking, opgedeeld in  
 vier regio’s: Brugge, Houtland, Middenkust en Oostkust.
 

• een meer toegankelijke werking en sterkere samenwerking met duidelijke aanspreekpunten per  
 regio en per thema. Vier sterke professionals die onze organisatie en de sociale kaart van de  
 regio goed kennen zullen het CAW toegankelijker maken voor verwijzers en 
  samenwerkingspartners.

• de continuïteit en beschikbaarheid van het CAW vergroten door te werken met grotere en  
 sterkere teams, die vlot de verbinding maken met andere werkvormen.

We maakten een kennismakingsbrochure met onze nieuwe structuur, waar je het overzicht terugvindt.

https://www.caw.be/voor-professionals/downloads/brochures/een-nieuwe-structuur-voor-welzijn-in-noord-west-vlaanderen/
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Campagne 1712 vraagt blijvende 
aandacht voor kinderen en 

jongeren met vragen over geweld

Kinderen zijn vaak slachtoffer van fysiek, psychisch en seksueel geweld waarbij de dader 
een bekende is. 
Ik ben Sietse, ik ben 11 jaar. Ik bel jullie want ik word pijn gedaan en wil zo graag dat het stopt. Kunnen 
jullie me helpen? …In 2018 registreerde de hulplijn 1712 voor geweld, misbruik en kindermishandeling 
bij 4490 van de 5126 oproepen kindermishandeling als belangrijkste probleem. De meeste oproepen 
komen vanwege verantwoordelijke volwassenen uit de directe omgeving van het kind: ouders, grootou-
ders, een dicht familielid zoals een nonkel of tante maar ook leerkrachten, jeugdleiders of sportbege-
leiders. Kinderen ondergaan vaak fysiek, emotioneel en seksueel geweld. Daarbij kennen zij meestal 
diegene die het hen aandoet. Vaak zelfs heel goed. Dat maakt erover praten extra kwetsend én tegelijk 
ook extra lastig.

Kinderen, met vragen over geweld, zoeken iemand die hun verhaal met de nodige ernst 
opneemt. 
Kinderen die te maken krijgen met geweld, hebben het zwaar. Ze vinden in eerste instantie graag steun 
bij een vertrouwd iemand. Deze campagne nodigt daarom ook volwassenen uit steeds hun verant-
woordelijkheid ten aanzien van kinderen op te nemen. Wordt een kind gepest, gekleineerd, gekwetst of 
gericht pijn gedaan? Elk vermoeden van geweld is serieus te nemen. Kunnen kinderen, om welke reden 
dan ook, niet terecht bij iemand in hun omgeving die hen steunt? Dan blijft het belangrijk dat ze weten 
dat er steeds iemand is die hen serieus neemt en hen waar nodig, naar professionele hulpverlening 
begeleid. Als  ambassadeurs van de campagne willen Ketnetters Céline Verbeeck (Nachtwacht) en Amir 
Motaffaf (4eVeR) zoveel mogelijk jongeren daarop aanspreken. “Je mag je goed in je vel voelen! Geef 
niet op in moeilijke momenten. Weet dat er mensen zijn die naar je luisteren en je serieus nemen”. Amir 
is actief bij kinderen betrokken, onder meer op het online platform musical.ly. “Daar zie ik veel pijn. Ik wil 
hen tonen dat ze bij 1712 terechtkunnen om zich mentaal weer sterker kunnen voelen.”   

Hulplijn 1712 luistert naar je, adviseert gericht en helpt je wegwijs naar de juiste hulpver-
lening.
Elke oproep bij 1712 wordt actief beluisterd om de hulpvraag duidelijk te krijgen en adequaat advies 
te geven. Daarbij toetst 1712 af wie uit de directe omgeving van het kind kan helpen, welke risico’s er 
zijn, welke zaken nog goed gebeuren, welke afspraken kunnen gemaakt worden en wie die opvolgt. 
1712-medewerkers hebben een zeer goede kennis van de sociale kaart en kunnen dus gericht door-
verwijzen naar gespecialiseerde hulp. 1712 verwijst gemiddeld 10 situaties met een vermoeden van 
kindermishandeling door naar één van de Vertrouwenscentra weet Kristof Desair, Directeur van het 
Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling (VECK). “Het Vertrouwenscentrum gaat daarmee aan de 
slag. Er wordt contact opgenomen met het gezin in kwestie of eventueel 
de school, het CLB of een huisarts. Het is daarbij altijd de bedoeling om 
hulp te bieden met de veiligheid van het kind als hoogste prioriteit.”

Contact met Hulplijn 1712
 
Iedereen kan gratis en anoniem Hulplijn 1712 contacteren bij vragen 
over geweld.
De Hulplijn 1712 wordt bemand door professionele hulpverleners 
van het CAW en de Vertrouwenscentra Kindermishandeling. 
Bellen naar 1712 kan elke werkdag tussen 09.00 en 17.00 u. 
Chatten kan op di, woe en do tussen 17.00 en 19.00 u. 
Mailen kan altijd via www.1712.be.
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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

Naar jaarlijkse traditie werd op oudejaarsavond in Sint-Leo-Hemelsdaele een feest voor alleenstaanden 
en kansarmen op het getouw gezet. Zo’n 160 mensen kwamen genieten van een koud buffet met 
frieten en het Bal van de Burgemeester dat hen voorgeschoteld werd. 
Elk jaar schuiven de initiatiefnemers een thema voor hun feest naar voor. “Dit jaar lag het een beetje 
voor de hand. Bij de start van het nieuwe jaar krijgen we een nieuwe burgemeester. Daarom hielden 
we dit jaar een Bal van de Burgemeester, meteen ook ons
jaarthema”, verduidelijkt burgemeesteres-voor-één-avond Sabine Vanquathem.
Tot haar tevredenheid en die van zowat alle aanwezigen kwam 
Dirk De Fauw, de échte nieuwe burgemeester, in de vooravond 
even langs.
Een 40-tal vrijwilligers zorgden ervoor dat de 160 mensen op het 
feest niets tekort kwamen.

(Stefaan Van Volcem 
Krant van West-Vlaanderen - 04 Jan. 2019
Foto: MVN)

er werden kindjes geboren

oudejaarsfeest in de krant

Kleindochtertje van Dirk Lescrauwaet,
Coördinator Technische en logistieke dienst

Dochtertje van Marlies Vanpoucke
Bezoekruimte

Zoontje van Pieter Vandamme
Justitiële werking
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goed  en  ander  nieuws

schenking inner wheel

wakosta?!

Jaar na opstart al 100 telefoontjes naar Meldpunt Eenzaamheid

ant-woord!

Het Meldpunt voor Eenzaamheid, precies een jaar geleden opgestart in Brugge, heeft in die periode 
zo’n 100 telefoontjes gekregen.

Het Meldpunt kwam er nadat er op korte tijd vier Bruggelingen gestorven waren in eenzaamheid. Dat was 
in de zomer van 2017. Het waren ouderen wiens dood maar laat opgemerkt werd. Om die onbekende 
eenzamen beter in kaart te brengen, kwam er een actieplan ‘Vierkant tegen eenzaamheid’, waarbij het 
Meldpunt één van de belangrijkste initiatieven was.
“Ik denk dat we van een succes kunnen spreken als er toch al zoveel Bruggelingen verdoken  
eenzaamheid hebben gemeld”, zegt burgemeester Dirk De Fauw. “Als we zo’n melding krijgen, dan 
luisteren we bij het CAW of die persoon gekend is. Ook buren en familie worden geraadpleegd. Op een 
subtiele manier nemen we contact op om drama’s in de toekomst te voorkomen. We gaan hier zeker 
mee door.”
Het Meldpunt tegen Eenzaamheid kan je bereiken op het nummer 
050/44.80.00. (BHT)

Bart Huysentruyt - Het Laatste Nieuws/Oostkust - 27 Feb. 2019
Foto: Benny Proot

Op Vimeo kan je een filmpje bekijken, van de hand van vzw Wieder en Femke den Hollander, 
waarin 15 Bruggelingen vertellen over verbondenheid en eenzaamheid.

De wegwijzer in jouw budget

Vanaf nu is de echte controle over je 
budget binnen handbereik.
Met deze app bereken je wat je elke week 
of maand over hebt of tekort hebt.
De app is beschikbaar op Play Store en 
App Store.

Meer info: www.budgetinzicht.be

https://vimeo.com/303292386
http://www.budgetinzicht.be


in memoriam

De heeer Marcus cuMBerLeGe
GeBoren 23 DeceMBer 1938

overLeDen 30 DeceMBer 2018

echtGenoot van

Maria Lefever

 vrijwiLLiGster teLevestiaire BruGGe

caw noorD-west-vLaanDeren

voorMaLiG BruGse staDsDichter

De heer huBert roMMeLaere
GeBoren 20 noveMBer 1929
overLeDen 26 feBruari 2019

schoonvaDer van

Martine GoethaLs

MeDewerkster aDMinistratie

caw noorD-west-vLaanDeren

Zijn glimlach en zijn zorgen zijn voorbij
de lieve aandacht voor de daagse dingen,
die door zijn hoofd en door zijn vingers gingen
en alles wat hij was voor u en mij.  

Anton van Wilderode

Time is not made of minutes  
Or of seconds, hours and years. 
Time is made of missing you  
And fighting back the tears. 

Time is not made of music, 
Which just helps the moments 
pass; lts limbs consist of rolling  
On the fresh-mown summer 
grass. 

Time is not old and boring As 
a man can sometimes be. Time 
is the ageless heartbeat Of the 
deep, mysterious sea.

Marcus Cumberlege

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 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)

IN BRUGGE 
IS ER DRINGEND NOOD AAN:

• Keukenhanddoeken
• kindervesten vanaf 6 jaar tot 12 jaar
• kindertruien
• herentruien
• stevige en ruime rugzakken voor trekkers
• potten en pannen
• kleine elektrische keukenapparaten

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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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 zoekt dringend nieuwe locatie
Vanuit CAW Noord-West-Vlaanderen baten wij Televestiaire uit voor de meest kwetsbare mensen.  Net 
omdat wij géén commercieel 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 doorg-
estuurd 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. Sebrechtsstraat te Brugge.
Onze behuizing is echter veel te krap, onze winkel groeide de laatste 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 kledijcon-
tainer 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.
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Een mensenleven is een
samenloop

van dwarrelende
omstandigheden

Max Temmerman




