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CAW OOST-BRABANT 
VERSTERKT WELZIJN:

9.518 mensen stelden een hulpvraag in 
het onthaal van CAW Oost-Brabant

in een werkgebied van
30 gemeenten met
in totaal 500.000 inwoners

4 zorgregio’s

4 onthaallocaties 

15 plekken

en 4 doorgangswoningen 
voor begeleid wonen

We bieden hulpverlening op maat 
met 175 werknemers (138,89 VTE)

243 actieve vrijwilligers

26 stagiairs
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Editoriaal
Beste lezer en sympathisant

Alweer presenteren we u een jaarverslag. Alweer vertellen we u over wat we het voorbije jaar 
waarmaakten. En alweer geven we aan waar we, al dan niet in samenwerking met anderen, het 
verschil maakten. Op die manier lijkt het CAW-werk wel een perpetuum mobile: er staat geen 
kalender op hulpvragen, er is geen seizoen dat de maat van de nood bepaalt. Elk jaarverslag is 
het resultaat van 365 aan elkaar geregen dagen werk, op hun beurt door een nieuwe reeks van 
365 gevolgd.

Zo is en blijft het CAW permanent bereikbaar en beschikbaar voor kwetsbare mensen, mensen 
die iets tegenkomen op hun pad en niet de kracht hebben of  de steun vinden om hun problemen 
zelf  het hoofd te bieden. Mensen in armoede, in echtscheiding, in een situatie van dak- en 
thuisloosheid, in conflict, in schulden, in eenzaamheid, in twijfel en radeloosheid, in crisis, in 
detentie, in slachtofferschap, … Zij vinden elke dag van elk jaar opnieuw de weg naar het CAW.

De energie die onze medewerkers dag in dag uit investeren in hun kwetsbare medemens, 
is gigantisch. En te gemakkelijk vanzelfsprekend. Om die energie op te brengen, helpt het 
te weten dat er ook structureel wordt gewerkt aan een inclusieve samenleving. Na 26 mei 
krijgen beleidsmakers weer de kans om een sterk woon-, armoede- en inclusief  welzijns- en 
gezondheidsbeleid te voeren. Zij kunnen het ritme van die perpetuum mobile mee veranderen. 

Als CAW werken we hier graag aan mee, vanuit het geloof  in mensen. We beantwoorden 
zo goed mogelijk alle hulpvragen, we signaleren waar we structurele noden en tekorten 
zien, we zetten het welzijn van ieder mens mee op de kaart, we gaan actief  intersectorale 
samenwerkingsverbanden aan én we werken mee aan duurzame oplossingen. In die zin is dit 
jaarverslag slechts een tip van de sluier. Maar samen met alle vorige en alle volgende edities … 
verleggen we meer dan een steen. We verzetten bergen!

Veel leesplezier,

Bert Lambeir

Algemeen directeur CAW Oost-Brabant
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Februari
 z Inloopcentrum De Zonnebloem opent 

vernieuwd aanbod in Diest. Voortaan 
kunnen bezoekers er terecht in een 
extra ontmoetingsruimte met keuken, 
douche, wasmachine en droogkast. 
CAW blijft zoeken naar het gepaste 
antwoord op de hulpvraag van mensen 
uit onze regio en de nood van mensen 
die maatschappelijke uitsluiting erva-
ren.

 z Benefietpianoconcert van José Nunez 
Ares, ten voordele van ons nieuwe in-
loopcentrum in Tienen. Meteen ook 
de start van een nieuw werkjaar van 
ons fondsenwervingsprogramma ‘ik 
geef  om een ander’ waarbij we steun 
vragen voor extra hulpverleningspro-
jecten voor de meest kwetsbaren on-
der ons. 

Januari
 z Start pilootproject in zorgbuurt Kop 

van Kessel-Lo om laagdrempelig ge-
integreerd breed onthaal uit te bou-
wen met focus op rechtendetectie. 
CAW zet in op outreach aanbod i.s.m. 
OCMW en WGC.

 z CAW start juridische en administratie-
ve eerstelijnsondersteuning bij gezins-
hereniging voor vluchtelingen uit regio 
Leuven. 

 z CAW neemt engagement op als kern-
partner in de vorming van de 5 eer-
stelijnszones van Oost-Brabant ter 
voorbereiding van de uitbouw van het 
gemeenschappelijk aanbod gezond-
heidszorg en welzijn.

 z Opening 3 nieuwe doorgangswoningen 
in Herent. De woningen zijn panden 
van Volkswoningbouw Herent die in 
afwachting van aankomende renovatie 
tijdelijk leeg staan. In de huizen kunnen 
alleenstaanden of  koppels terecht. Het 
verblijf  is steeds tijdelijk en maakt altijd 
deel uit van een integrale begeleiding 
van het CAW.
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Februari
 z Omdat ontwikkeling start bij zelfre-

flectie, werken we samen met Flan-
ders Synergy aan een manier om 
onze hulpverlening te herorganise-
ren. Vanuit de nood om nog meer 
integrale hulp te bieden en ons in-
tussen regionaal nog sterker als wel-
zijnspartner te verankeren creëren 
we nieuwe teams. 

Maart
 z Studenten, medewerkers en het 

werkveld van de opleidingen Sociaal 
Werk van UCLL en CVO Heverlee 
vieren samen World Social Work 
Day in Hal 5. De pas afgestudeerde 
Anna Raymaekers ontving er de 
Piet Cleemputprijs voor haar 
masterthesis ‘Dakloos in schijnbaar 
rijk Leuven’, een onderzoek dat ze 
voerde op vraag van CAW.

 z Koningin Mathilde ontvangt BIZ-
medewerkers van de CAW’s in het 
kader van de financiële educatie 
voor volwassenen en het belang 
van vorming, groepswerk en pre-
ventieve budgetbegeleiding. 

April
 z Samenwerking met Missing You 

wordt in beeld gebracht door the-
atergezelschap de Theaterfactorij 
in Leuven: ‘Gif ’ vertelt een prach-
tig verhaal over verlies en rouw. 
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Juni
 z Opstart reeks workshops voor advoca-

ten en bemiddelaars over laagdrempelige 
juridische eerstelijnszorg aan maatschap-
pelijk kwetsbare mensen.

 z Start aanleg nieuwe tuin van de Bezoek-
ruimte met middelen uit fondsenwerving: 
een uitbreiding van de bestaande moge-
lijkheden om de relatie tussen ouders en 
kinderen te herstellen wanneer die door 
omstandigheden beschadigd is geraakt.

Mei
 z Start regionaal aanbod CAW in de 

vernieuwde Hertogensite in hartje 
Tienen. Door met sterke, multidisci-
plinaire en lokaal ingebedde teams te 
werken, kunnen we beter en flexibe-
ler inspelen op lokale opportuniteiten 
en welzijnsnoden. 

 z Opening tentoonstelling ‘TROTS’, 
een unieke en menselijke fotoreeks 
en boek rond sociaal werk. Fotogra-
fie van Philippe Swiggers, op initiatief  
van Bert Lambeir, algemeen directeur 
CAW Oost-Brabant. 

 z Jongeren, hulpverleners en beleids-
makers ontmoeten elkaar op een 
pop-up jongerenevent over jeugdhulp 
in Leuven. Een dag georganiseerd op 
initiatief  van het IROJ Vlaams-Brabant 
om de toegang en de participatie van 
jongeren in de Jeugdhulp te verster-
ken. Ook JAC Oost-Brabant werkt 
hieraan mee. 

 z Lancering nieuwe sectorale CAW-
website en 0800-nummer, een gratis 
en uniek onthaalnummer voor heel 
Vlaanderen. 

Juli
 z Start Roots@deStelplaats, een project 

voor jongeren met een vluchtverle-
den, waarin het JAC outreachend 
werkt om samen met de jongeren op 
zoek te gaan naar de juiste organisa-
ties en diensten om vragen rond werk, 
wonen, welzijn en vrije tijd te beant-
woorden.
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Augustus
 z REused, een organisatie die zich inzet 

voor duurzaam, uniek en betaalbaar 
creatief  hergebruik, organiseert met de 
steun van CERA een workshop voor 
het Tiense inloopcentrum Amarant 
waarbij hulpverleners, vrijwilligers en 
bezoekers samen aan de slag gaan om 
oude meubelen op te knappen en er 
hun nieuwe inloopcentrum mee in te 
richten.

September
 z Lancering lees- en doeboek ‘mijn le-

ven als superheld’, gerealiseerd door 
CAW Oost-Brabant. Een unieke en 
creatieve hulpverleningstool voor kin-
deren in kwetsbare situaties en voor 
iedereen die met kinderen werkt. 

 z Interdisciplinaire studiedag ‘Zorg na 
seksueel geweld’ in UZ Gasthuisberg 
wil de zorgverlening aan zedenslacht-
offers optimaliseren. Een samenwer-
king tussen Politie Leuven, het Uni-
versitair Ziekenhuis Leuven en CAW 
Oost-Brabant. 

 z Sociale Kruidenier wordt Solikoop. 
Een naamswijziging die de focus legt 
op het solidariteitsprincipe en de 
verbinding tussen solidaire en sociale 
klanten. 

 z De laatste CAW Inzicht wordt ver-
stuurd. Na 15 jaar lang een vier-
maandelijks magazine te hebben ge-
realiseerd, stappen we over naar een 
nieuwe elektronische nieuwsbrief. 
Om korter bij de actualiteit te kun-
nen aansluiten en sneller verslag te 
kunnen brengen over onze werking.
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v o o r da k - e n t hu i s lo z e n

Zorgzaam Leuven

i n  G r o o t - L e u v e n
t . v . v .  w i n t e r o p v a n g  C A W  O o s t - B r a b a n t

v e r zo rg i n g s p roduct e n

Oktober
 z Het Belgisch ApothekersForum 

(BAF) start een inzamelactie van 
verzorgingsproducten voor de 
dak- en thuislozen in de Leuvense 
Winteropvang van CAW Oost-
Brabant.

 z CAW staat mee aan de opstart 
van ‘1Gezin1Plan’ in de regio 
Hageland in het kader van de uit-
breiding van rechtstreeks toegan-
kelijke jeugdhulp. Dit nieuw inter-
sectoraal samenwerkingsproject 
stelt de gezinnen centraal om hen 
beter te kunnen ondersteunen. 

 z CAW neemt deel aan de Week 
van de Verbondenheid. Centraal 
hierbij staat de Langste Eettafel, 
waarbij in Leuven, Diest en Tienen 
mensen in de straat uitgenodigd 
worden samen aan tafel te schui-
ven en een maaltijd te delen. 

November
 z Sensibiliseringscampagne tegen 

partnergeweld i.s.m. stad Leuven 
in de stadsbibliotheek: Verhalen, 
beelden, muziek… Ze konden 
beluisterd, bekeken en gedeeld 
worden. Alles in het teken van 
bewustmaking tegen geweld in 
een relatie. 

 z Voorstelling ‘Overbruggen’ in het 
Leuvense Depot: een documen-
taire die inspireert en kapstokken 
biedt hoe een hulporganisatie het 
engagement kan opnemen om 
structureel mee bruggen te bou-
wen in de strijd tegen armoede en 
het realiseren van grondrechten. 
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November
 z Opstart veerkrachtproject in de in-

loopcentra van CAW Oost-Brabant, 
met de middelen van Welzijnszorg, 
een traject waar verhalen en getuige-
nissen van bezoekers uit de inloop-
centra beeld en taal krijgen onder 
creatieve begeleiding van de Verha-
lenweverij. 

 z Start winteropvang i.s.m. OCMW 
Leuven, het wijkgezondheidscen-
trum, aanklampende zorg (GGZ) 
en de Leuvense basiswerkingen. Elk 
jaar bieden we met dit zorgnetwerk 
kwaliteitsvolle opvang aan mensen 
die dakloos zijn gedurende de win-
terperiode. Naast rechtendetectie 
en aanpak onderbescherming zetten 
we dit jaar ook in op onthaaltrajec-
ten-op-maat voor mensen met heel 
wat verbroken verbindingen. 

December
 z Een fietskar als mobiel atelier: Een 

sociaal-artistiek initiatief  van Lotte 
en Olivier, twee geëngageerde stu-
denten Sociaal Werk aan de UCLL 
i.s.m. Stad Leuven. Kunstenaar Piet 
Vandenhende begeleidt dit unieke 
project waarbij dak- en thuisloze 
mensen, studenten en toevallige 
voorbijgangers elkaar kunnen ont-
moeten en creatief  aan de slag gaan. 
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Hoe verloopt onthaal?

ONTHAAL

2293
Eenmalige
contacten

5402
Trajecten

600 

Chatsessies



1 2 3

13

ONTHAAL

Waar stellen mensen hun vragen?
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Leeftijd:

68,7%

7,6%
1,3% 6,6%

15,7%

0 - 11 jaar

12 - 17 jaar

18 - 25 jaar

26 - 59 jaar

60+

ONTHAAL
Wie zijn de hulpvragers?

Geslacht:

Man
Vro

uw

45,6% 54,4%

Dit zijn de (zorg)regio’s van herkomst voor deze 
groep.

Regio:

Leuven
53 %

Aarschot
7%

Andere 
10%

Diest
13%

Tienen
18%

Van de hulpvragers zijn 63% van Belgische 
origine, 37% zijn niet-Belg. 

Origine:

Sub-Sahara A
frika 27,9%

Midden-Oosten 24,1%

Azië (zonder Midden-Oosten) 15,3%

West-Europa (zonder België) 7%
Noord-Afrika 11,7%

Oost-Europa 9,4%

Latijn
s-Amerika 4,4%

Noord-Amerika 0,3%
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ONTHAAL

Met welke vragen kloppen mensen aan bij het CAW?

Bijna 50% van de hulpvragers zoekt naar hulp op meerdere levensdomeinen:
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BEGELEIDING

We vingen 378 mensen op

378

Begeleiding:

Begeleiding met opvang:

1214
Het totaal aantal begeleidingen bedroeg

6 
Volwassenen

18
Kinderen

38

26

Vrouwen

Vrouwen

47

21

Kinderen

Kinderen

17
Jongeren 205

Volwassenen

536

140

181

39

27

70

185

36

psychosociale begeleiding

preventie van uithuiszetting

woonbegeleidingen

gedetineerden

naastbestaanden

vluchtelingen rond precair verblijf

omgangsregeling in de bezoekruimte

bemiddelingen
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BASISWERKING

586 jongeren
bezochten OverKop in Tienen

Basiswerk:
Via diverse werkvormen zetten we in op het bereik van bijzonder kwetsbare personen:

Inloopcentra: 9986 geregistreerde bezoeken

Verdeling: 

5321
Meander
Leuven

3096
Zonnebloem

Diest

1569
Amarant
Tienen

Woonanker 553 gebruikers

246 vonden een nieuwe woonst 

Winteropvang 63 mensen 

1257 overnachtingen

(tussen 15 november en 31 maart)

110  daklozen in Leuven 

werden bereikt

Outreach

Daarnaast maken 328 gezinnen 

gebruik van Solikoop Het Perron 

(Sociaal Kruidenier)

en telt onze OHL-ploeg van de BHC 

35 trouwe spelers
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CAW Oost-Brabant is een hulporganisatie 
dicht bij mensen. Bij ons betekent hulp, zorg 
op maat. En dat vraagt soms dat we buiten de 
lijntjes kleuren. Méér doen dan in onze wet-
telijke opdracht omschreven staat. Omdat we 
het welzijn van mensen voorop stellen. Omdat 
wij geven om mensen. 
U deed dat ook. En daar zijn wij u ontzettend 
dankbaar voor.  

19

Geven om
    een ander
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Hulpverlenen doen wij met hart en ziel, maar het vraagt soms meer dan dat. 
Willen we onze vitale rol in deze maatschappij kunnen blijven oppakken, dan 
hebben we mensen nodig die ons hierbij willen steunen. Mensen die geven om 
een ander. 

Ons streven om hulp-op-maat te bieden, heeft ons ertoe aangezet om extra 
projecten op te zetten die we willen realiseren om tegemoet te komen aan de 
noden van die doelgroepen die erg kwetsbaar zijn. Vaak zijn dat doelgroepen 
die we anders moeilijk kunnen bereiken, of  die extra zorg nodig hebben, of  
die steeds tussen de mazen van het net vallen... Dak- en thuisloze mensen, 
kinderen in moeilijke thuissituaties, vrouwen op de vlucht voor partnergeweld, 
kwetsbare jongeren …

Vaak reikt het reguliere hulpaanbod net niet ver genoeg om de juiste antwoor-
den te bieden op de nood die er wel degelijk is. Om beter te kunnen tegemoet 
komen aan deze maatschappelijke nood, starten wij regelmatig extra hulppro-
jecten op. Projecten waar we hulpverleners moeten kunnen op inzetten, tijd 
en middelen. Dat vraagt budgetten die we binnen onze huidige financiering niet 
hebben. 

Met dat doel voor ogen creëerden we een fundraisingsplatform voor CAW 
Oost-Brabant waar we die projecten voorstellen. Onder de slogan: geven om 
een ander is simpel. 

Hoe doen we dat samen?
In CAW Oost-Brabant spreken wij niet zomaar over fundraising, maar altijd 
over friend & fundraising, en wel in die volgorde. 

Het is ons in de allereerste plaats te doen om mensen te vinden die geloven 
in ons werk, die ons willen ondersteunen in onze extra projecten, mensen die 
mee streven naar een solidaire samenleving waar iedereen recht heeft op een 
waardig leven. Waar mensen geven om elkaar. 

Vandaar de naam van ons FFR-platform: ‘Geef  om een ander’. Wij nodigen 
mensen uit om dat ook te doen, en we tonen hen hoe simpel dat eigenlijk is. 

En dat weet u. Want u geeft ons zoveel. U vertelt over ons, u organiseert ac-
tiviteiten ten voordele van ons of  u helpt mee als wij activiteiten organiseren, 
u schenkt ons uw tijd, opent deuren voor ons, u schenkt ons materiaal, en u 
steunt ons ook financieel.

Wat brengt ons die samenwerking op? 
Ons doel is alle nodige steun zoeken om onze extra projecten te realiseren. 
Waarbij we glasheldere transparantie voorop stellen, namelijk dat die steun 
rechtstreeks ten goede komt aan die doelgroep voor wie we dit doen: maat-
schappelijk kwetsbare mensen. 

En we hebben samen al heel wat gerealiseerd.

Laat ons u hier vertellen over die dromen die we het voorbije jaar 
samen deelden en over de resultaten die we realiseerden dank zij 
uw steun. 
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Onze dromen

Speelgoed voor onze kinderen
Spelen is voor kinderen van essentieel belang. Het is veel meer dan leuk vermaak. 
Spelen is ook even los komen van de realiteit, ontspannen… Voor de kinderen in 
onze opvangcentra wilden we graag meer creatief  speelgoed dat hen helpt om terug 
kind te zijn. Om even te ontsnappen aan de moeilijke situaties waar ze in zitten. Sa-
men met die kinderen hadden we hun speelgoedwensen opgeschreven, getekend, 
geschilderd. De grote droom was om samen met hen in een echte speelgoedwinkel 
‘inkopen’ te kunnen doen, hen te laten kiezen, te laten stralen. Hiervoor hadden we 
enkel nog een budget nodig.

Dank zij vele schenkingen haalden we niet alleen 2040 euro bijeen, waarmee we 
een trampoline en een hobbelmargriet kochten voor in onze tuinen, maar we 
kregen ook nieuwe boekjes, gezelschapsspelletjes en buitenspeelgoed. Dankjewel 
hiervoor! In naam van al ‘onze’ kinderen.

2040 euro Resultaat
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Onze dromen

Een veerkracht-boek voor kinderen 
in moeilijke situaties
Wanneer kinderen moeilijke dingen meemaken in hun leven, beleven zij dat anders 
dan volwassenen. Ouders die gaan scheiden, het gezin dat uiteenvalt, geen thuis 
meer hebben, moeten vluchten voor geweld in huis of  in de omgeving, problemen 
met geld, alcohol of  drugs… Kinderen komen meestal te weinig of  te laat in beeld 
bij een hulpvraag, omdat ze die zelden zelf  stellen. Het doorsnee hulpaanbod is 
vooral op volwassenen gericht. 

Daarom ontwikkelde CAW Oost-Brabant een hulpverleningstool met focus op de 
probleembeleving van kinderen: Een boek dat verschillende moeilijkere thema’s zo-
als echtscheiding, thuisloosheid en verslaving op kindermaat bespreekbaar maakt. 
Dat kan dienen als (voor-)leesboek, als doe-boek, als persoonlijk dagboek of  inspi-
ratieboek. Dat kinderen uitnodigt om op zoek te gaan naar eigen krachten, ervarin-
gen uit te wisselen en te leren van elkaar.

Het verhaal werd geschreven door een van onze kinderhulpverleners, maar om er 
een écht boek van te kunnen maken, en het in eigen beheer te kunnen uitgeven, 
moesten we op zoek naar middelen of  hulp bij het realisatieproces.

Het boekproject lokte veel enthousiaste reacties uit. Het Kinderrechtencommis-
sariaat zorgde mee voor de bekendmaking. We haalden een totaal bedrag van bijna 
9000 euro bijeen. We kregen steun uit allerlei hoeken: For a Better life, Rotary 
Keerbergen, Rotary Leuven en vele andere schenkers geloofden mee in ons project 
en steunden ons hierbij financieel. Hierdoor kon het boek professioneel worden 
gerealiseerd. Het kreeg de prachtige titel: ‘mijn leven als superheld’. Omdat het 
wil appelleren aan de veerkracht die in elk kind te vinden is. Het was en is nog 
steeds een groot succes bij scholen, bibliotheken, allerlei zorg- en hulpverleners. 
De auteur, Liv Leeman is kinderhulpverlener bij CAW Oost-Brabant. Ze werkt zelf 
ook met het boek en biedt hierbij workshops aan voor iedereen die met kinderen 
werkt. Het boek en de workshops kunnen nog steeds besteld worden via onze 
website. 

9000 euro
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Onze dromen

Een nieuwe ontmoetingsplek in 
Tienen
We bouwden in Tienen onze werking uit in een nieuwe locatie, de Hertogensite. 
Daar ook kreeg ons inloopcentrum Amarant een nieuwe plek. Om van die ont-
moetingsplek een warme thuis te kunnen maken voor onze bezoekers, hadden we 
hulp nodig. Om te komen helpen schilderen, timmeren, om ons te steunen met de 
aankoop van de inrichting.

Onze oproep kreeg grote respons: de medewerkers van het ontmoetingscentrum 
Hoksem vzw, de vrijwilligers van de Alive kerk Heverlee, het bedrijf Nipro in Me-
chelen, en nog vele helpende handen. We ontvingen ook vele donaties voor een 
totaal van 5099 euro. Ondertussen vinden de mensen hun weg naar ons inloop-
centrum, en kunnen we er ontmoeting en ondersteuning, praktische diensten en 
diverse activiteiten aanbieden in een warme fijne omgeving.

5099 euro Resultaat
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Onze dromen
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8 Wasmachine en droogkast voor de 
bezoekers van ons inloopcentrum 
Een inloopcentrum is een plek waar maatschappelijk kwetsbare mensen overdag 
terecht kunnen voor wat rust, warmte, gezelligheid, ontmoeting, een warme maaltijd 
en een aantal praktische zaken. CAW Oost-Brabant heeft zo’n ontmoetingsplek 
in Leuven, Diest en Tienen. Ontmoeting staat er centraal. Vanuit het vertrouwen 
dat opgebouwd wordt rond die ontmoetingstafel gaan hulpverleners samen op pad 
met de bezoekers, letterljk én figuurlijk. Om hun rechten uit te putten en bruggen 
te bouwen naar elkaar, naar de hulpverlening indien nodig, naar de samenleving. 
De instroom is groot. Ook wordt veel gebruik gemaakt van de gratis praktische 
diensten die we aanbieden, zoals onze douches, en wasmachines. 

In de Meander, ons Leuvens inloopcentrum, draaien onze wasmachines bijna 
constant: Met de was van de vele bezoekers tijdens onze ontmoetingsmomenten, de 
handdoeken van de mensen die komen douchen, de schorten en keukenhanddoeken 
van het sociaal restaurant, de voetbaluitrusting van ons homeless-voetbalteam,..

Omdat de oude defect waren, moesten we dringend op zoek naar 2 nieuwe 
wasmachines en droogkasten. 

Resultaat

Amper drie maanden na onze oproep kregen we – net voor Kerstmis – een 
telefoontje van Lions Leuven: ‘we willen jullie graag de wasmachines en droogkasten 
schenken’ !!! . We hadden ons geen mooier kerstcadeau kunnen dromen. Daarnaast 
hebben we ook van heel wat mensen schenkingen mogen ontvangen. De totale 
steun bedroeg zo bijna 8300 euro.

Ondertussen staan de 2 nieuwe wasmachines en droogkasten al te blinken in onze 
wasruimte. Maar ze staan er niet ‘zomaar’, ze staan er omdat mensen mee met ons 
geloven dat dak- en thuisloze mensen recht hebben op een waardig en waardevol 
leven. Omdat ze hen op deze manier nieuwe kansen willen geven. Kansen die onze 
bezoekers erg waarderen, kansen die er mee voor zorgen zij zich weer gewoon 
mens kunnen voelen en zich kunnen ontplooien in onze maatschappij.

8300 euro
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Opvang van vrouwen op de vlucht 
voor geweld
Dit project is een ‘structureel’ project, dat we willen blijven aanbieden zolang het 
nodig is: 

In het Vluchthuis en het Vrouwenopvangcentrum van CAW Oost-Brabant worden 
vrouwen en hun kinderen opgevangen die op de vlucht zijn voor familiaal geweld. 
We bieden hen een plek waar ze kunnen schuilen, hun evenwicht kunnen hervin-
den, zonder zich zorgen te moeten maken over hun veiligheid. Wij vinden dat ook 
vrouwen zonder wettige verblijfsdocumenten, vrouwen die er echt helemaal alleen 
voor staan, moeten kunnen vluchten voor geweld. En wij vinden dat ook zij terecht 
moeten kunnen in een veilige opvang. De kosten voor die opvang nemen wij voor 
eigen rekening. Met dit project vragen wij financiële steun zodat wij die keuze kun-
nen blijven maken. 

Dit project kreeg het voorbije jaar opnieuw grote steun. We haalden meer dan 
5700 euro bijeen. Een dag in het vluchthuis kost voor een vrouw met een kindje 
30 euro. Dit betekent dat we hen dank zij uw steun gratis opvang kunnen bie-
den gedurende meer dan zes maanden. De steun kwam uit vele hoeken: het koor 
Keereweerom uit Hoegaarden, Lions Tremelo en vele spontane stortingen op onze 
giftenrekening. Ook hadden we zelf een actie opgestart waarbij we geschenkkaar-
ten verkochten tvv het vluchthuis. Hierbij willen we ook een bijzonder initiatief 
vermelden van de winkelwijk Mechelsestraat in Leuven die een gezamenlijke ver-
koopactie organiseerde, wat niet alleen een primeur was in de wijk, maar ook 
getuigde van een warm engagement van alle handelaars.

5700 euro Resultaat
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Ook in 2018:
De aanleg van de tuin van de Bezoekruimte
Onze Bezoekruimte is een plek waar ouders en hun kinderen terecht kunnen 
om hun relatie te herstellen wanneer die door omstandigheden beschadigd 
is geraakt. Door een moeilijke scheiding bijvoorbeeld of door andere proble-
men waardoor ouders soms het contact met hun kind verliezen. Omdat ons 
huis niet zo groot is en we meer mensen willen helpen, wilden we ook onze 
tuin beter kunnen benutten als ontmoetingsplek.

De tuin was een onherbergzame strook gras met modderplassen, omzoomd 
door dichte bossen stekelstruiken. Die opnieuw aanleggen konden we niet 
zelf. 

Dus daarvoor zochten we financiële middelen. Om kinderen mee de kans te 
geven om buiten te spelen met hun mama of papa. Te klimmen, te rennen en 
ondertussen te zoeken naar die hand die hen vastpakt als ze bijna, bijna val-
len. Om samen te genieten van de zon, de wind en ja ook de regen. Dat doet 
iets met een mens, met een kind,  een ouder.

Eind 2017 spaarden we dank zij uw steun 5000 euro bijeen. En dit voorjaar 
gingen we daarmee aan de slag. Het resultaat mag gezien worden! De zomer 
wordt er zeker mooi. De kinderen vinden er al hun weg naartoe. De vogels 
en de vlinders ook.  

Algemene projectwerking: 20.000 euro
We kregen ook vele giften van mensen die ons wilden steunen in de algeme-
ne werking van ons CAW, die inkomsten besteden wij aan die doelgroepen 
die die steun het meest nodig hebben. We spreken hier over een totaal van 
20.000 euro. Soms zijn dat eenmalige giften. Zoals de schenking van CERA 
voor de nieuwbouw van ons crisisopvangcentrum, of de inzamelingen van 
scholen die voor ons acties organiseren. Soms zijn die giften doorlopend. 

Bovenop deze schenkingen mogen we ook de vele cadeaus niet vergeten, 
die ons elk jaar worden geschonken voor de bezoekers en ook voor hun 
kinderen in onze opvanghuizen, leuke verrassingspakketten, goed gevulde do-
zen met strikjes, maar ook de feestelijke maaltijden, Elzense kaasplanken-en-
ander traiteurlekkers. 

Ook in de Kapstok, onze tweehandswinkel, wordt jaarlijks een mooie op-
brengst gerealiseerd met de verkoop van kledij en accessoires die ons ge-
schonken worden ten voordele van mensen die in kansarmoede leven.  

Daarnaast willen we graag de inzamelactie van verzorgingsproducten vermel-
den die ook dit jaar werd georganiseerd samen met het Belgisch Apothe-
kersforum voor de dak- en thuisloze bezoekers van de Winteropvang. Ver-
zorgingsproducten zijn duur en velen van hen kunnen die niet kopen. Deze 
actie maakt het voor hen wel mogelijk meer aandacht te geven aan zelfzorg 
en hygiëne. Dit jaar werd die actie mee ondersteund door Bringme, een 
Belgisch technologiebedrijf dat deel uitmaakt van de Leuvense projectontwik-
kelaar Ertzberg. Zij lanceerden de oproep mee in hun netwerk van 20.000 
Leuvenaars. Meer uitleg hoeft hier niet: de inzameling was een groot succes!

Ook de vele vrijwilligers mogen we niet vergeten. Ze zijn momenteel met 
meer dan 200! Vrijwilligers zijn voor ons onmisbaar. Het gaat hier immers 
om bruggen met de samenleving, om vrienden van ons CAW, mensen die 
ons hun tijd en hun engagement schenken, mee met ons bouwen aan meer 
welzijn in onze samenleving. G
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Kortom!
U schonk ons uw vriendschap, uw vertrouwen, uw gerief, uw tijd, uw hulp, en 50.000 euro aan financi-
ele steun waardoor we onze projecten allemaal hebben kunnen realiseren! Projecten die niet stoppen 
na 2018, maar het mogelijk maken een beter aanbod uit te werken dat hulp-op-maat biedt aan de meest 
kwetsbaren uit onze maatschappij. 

Dankuwel!
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Beste lezer, 

We vertelden u in dit nummer over ons werk 
het voorbije jaar. We gaven u cijfers, verhalen 
en beelden. En we hopen dat we u hebben 
kunnen boeien. Want we zijn echt wel trots op 
het resultaat dat we elk jaar opnieuw kunnen 
neerzetten, dank zij al onze gemotiveerde 
medewerkers, onze geëngageerde vrijwilligers, en 
onze partners waarmee we de zorg voor mensen 
delen.

Dit Jaarverslag krijgt u dus voortaan jaarlijks in uw 
bus van ons. Dat beloofden we u. 

Wil u nog een exemplaar, gedrukt of digitaal 
toegestuurd krijgen, laat het ons weten op 
communicatie@cawoostbrabant.be

Wil u meer nieuws over het reilen en zeilen van 
ons CAW, dan kan u zich inschrijven voor ons 
maandelijks e-zine, laat dit gewoon even weten 
aan greet.monstrey@cawoostbrabant.be. 

U hebt ongetwijfeld ook gelezen over de extra 
projecten die we realiseren voor die mensen die 
vaak overal uit de boot vallen, projecten waar we 
zelf financiering voor zoeken omdat we vinden 
dat die extra hulp nodig is. Wil u hier meer over 
lezen, of wil u ons steunen hierbij dan kan dat via 
www.ikgeefomeenander.be

Rest ons nog u te danken. En u veel zon op uw 
weg toe te wensen. 


