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Eenzaam 

Veel mensen zijn eenzaam, 
geloof me daar is niets tegen, het màg, 
maar kom je ze tegen, 
zeg dan op z’n minst even: “dag”.

Toon Hermans
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Beste Lezer,

Vrijwilligers zijn helden

Heb jij ooit Superman voorbij zien zoeven? Niet op televisie, in een tekenfilm of een stripverhaal, maar 
in het echt? Nee, natuurlijk niet. Superman is een fantasie. Hij bestaat niet. Jammer vind ik dat niet. Er 
lopen genoeg helden rond in onze contreien, namelijk de vrijwilligers, die immer in de weer zijn, en dat 
talent bezitten om goed – beter – best te doen.
Vrijwilligers zijn tonnen sympathieker dan Superman. Superman heeft bepaalde krachten die soms 
interessant zijn en ons vermaken.  Een vrijwilliger heeft talenten die gewoon zinvol zijn. Vrijwilligers 
zijn supertalenten, punt.  Ik bewonder de vrijwilliger, want dat is een echte held die in de luwte actief is, 
zonder die irritante brede tandpasta-lach. Een supertalent dat de wereld vooruit helpt, een plek creëert 
die voor iedereen aangenamer wordt.

De Geduldige, De Creatieve, De Luisterende, …

Elke dag ontdek ik steeds meer talenten van vrijwilligers. De geduldige, die met passie de blindengelei-
dehond traint. De communicatieve, die de sociale media van de vereniging verzorgt. De mens, die het 
talent heeft moeilijke materie eenvoudig over te brengen en die zich als lesgever engageert. De cre-
atieve, die vrijetijdsactiviteiten voor kinderen en jongeren begeleidt. De denker, die dossiers leest, sa-
menstelt om kundig advies te verstrekken.  De luisterende, die bezoeken brengt aan gedetineerden,…
Die talenten ontmoeten elkaar, versterken elkaar, beïnvloeden elkaar. Zo is het vrijwilligerswerk een 
verzamelpunt van ontluikende en ervaren talenten. Die diversiteit aan talent moeten we koesteren, be-
noemen, laten zien. Vrijwilligers durven dat talent te delen, laten het ontsnappen en zetten het in voor 
anderen. Elke mens die vrijwilligt ontdekt minstens een verborgen talent in zichzelf. Wat is het jouwe?

De held, die zit in jou!

Het prijsgeven van vrijwilligerstalent zie ik als een heldendaad, want laat ons het zeggen zoals het is, 
elke vrijwilliger is een held. Een held. Daarvoor moet je niet beschikken over onmenselijke krachten, 
moet je je niet tegen supersonische snelheden voort verplaatsen, niet van mens tot held veranderen en 
omgekeerd. Want: de held die zit in jou.
Je zet je in omdat je je betrokken voelt tot die medemens die het wat moeilijker heeft, die zonder jou tot 
bittere eenzaamheid zit te vervellen. Of je zet je tanden in een zaak die je nauw aan het hart ligt, zoals 
de zorg voor het leefmilieu, het klimaat, de mensenrechten. Je werkt samen met anderen, want je weet 
dat wat je samen doet gemakkelijker gaat en meer effect sorteert.
Helden mogen heldencapes dragen. Absoluut. Dat is voor jou, vrijwilliger, niet anders. Welke cape past 
jou het best? Een rode (de krachtige), een groene (het natuurtalent), een blauwe (de standvastige), 
een roze (zachtaardige), een paarse (de onversaagde),… Een heel kleurenpalet? Alles is mogelijk voor 
vrijwilligers.

En vergeet niet te glimmen van trots als je complimenten krijgt. Een held, die laat zich dat welgevallen.

Eva Hambach
Dankwoord vrijwilligers 2019

Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw
Bron: www.vrijwilligersweek.be/dankwoord/

http://www.vrijwilligersweek.be/dankwoord/ 
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Zou het sprookje van Hansje en Grietje wel 
bestaan hebben, mocht de houthakker het 

begeleidingsaanbod van het CAW gekend hebben?

Waarom bestaan sprookjes? Het zijn vaak mondeling overgeleverde verhalen vol fantasie en 
magie waar een boodschap, een waarheid of een les in vervat zit. Het zit vol onderliggende bete-
kenissen. Ook ons kan een sprookje helpen om een realiteit duidelijk te maken. 

Iedereen herinnert zich het sprookje van Hansje en Grietje, maar wat kunnen we vertellen over 
het aanbod van onze begeleidingsteams vanuit dit verhaaltje?

We leren uit het verhaal dat het de stiefmoeder is die de kinderen achterlaat in het bos omdat ze on-
voldoende geld hebben om met vier van te leven. De arme houthakker is dus zijn eerste vrouw reeds 
verloren. Misschien had hij zich kunnen aanmelden bij het CAW om dit verdriet een plaats te kunnen 
geven? Hoe gaan de gezinsleden om met dit verlies? Welke effecten heeft dit op hen? 
Een nieuwe partner, een nieuw samengesteld gezin. Geen eenvoudige opdracht om dit tot een goed 
geheel te brengen. Ook hierbij kan een begeleiding soelaas bieden. Ouderschapsondersteuning, ou-
derschapsbegeleiding, een begeleiding rond opvoedingsproblemen, het kan allemaal binnen het bege-
leidingsteam. 
Ze leven in armoede, hebben de weg naar financiële steun nog niet gevonden. Ze beseffen misschien 
niet waar ze allemaal recht op hebben, of hebben het misschien moeilijk om die administratie bij te hou-
den. Met wat hulp zou het misschien niet zover gekomen zijn. We kunnen hun situatie samen bekijken, 
kunnen misschien budgetbegeleiding aanbieden of hen verwijzen naar andere, meer passende dien-
sten die hen verder kunnen helpen (OCMW, werkwinkel, ….). Een budgetbegeleiding, schuldbemidde-
ling, administratieve ondersteuning, rechtendetectie, allemaal mogelijk in een begeleiding. 

Het sprookje gaat verder, de eerste poging kan Hansje verijdelen door een spoor van kiezeltjes achter 
te laten. Terug thuisgekomen zal de relatie tussen de stiefmoeder en de kinderen misschien wel sterk 
bekoeld zijn. Hoe gaan ze hier als gezin een weg in vinden? Kunnen ze hier ook wat hulp bij gebruiken? 
Bij de tweede poging hebben de kinderen minder geluk, broodkruimeltjes volstaan niet en ze verdwalen. 
Ze komen terecht bij de heks, Hansje wordt opgesloten…. en, om een lang verhaal kort te maken, ze 
kunnen gelukkig ontsnappen en vinden als bij wonder de weg nu wel terug naar huis. Hoe de kinderen 
dit trauma te boven komen is een verhaal dat bij de collega’s kan opgevangen worden en de heks komt 
in de oven terecht. Mocht zij dit overleven en mocht zij veroordeeld worden, dan hebben we ook voor 
haar collega’s die haar in de gevangenis kunnen ondersteunen. 

Maar de kids komen gelukkig terug thuis terecht. Zal de houthakker bij zijn tweede vrouw kunnen blij-
ven, nu hij hoort hoe zij de kinderen achterliet? Hebben zij relatieondersteuning nodig, of komt het tot 
een definitieve breuk en is het eerder een echtscheidingsbemiddelaar die hen kan helpen? Escaleert 
hun conflict en komt het tot geweld, waarbij politie moet optreden en ze omwille van partnergeweld 
doorverwijst? Ook hier kan het begeleidingsteam soelaas bieden. 

Kortom, ik denk dat we kunnen concluderen dat het sprookje op vele momenten een compleet andere 
wending had kunnen krijgen...wellicht zouden we dit sprookje nooit gekend hebben. 

Dit zou heel spijtig zijn geweest voor de sprookjesliefhebbers onder ons, maar gelukkig bestaat het 
CAW wel en hebben we binnen de begeleidingsteams een breed aanbod. 
De begeleidingen zijn erop gericht om de eigen krachten en mogelijkheden van de cliënten of het sys-
teem te versterken en uit te breiden. 
We ondersteunen de cliënten bij het zoeken naar antwoorden op maat en betrekken hierbij zoveel mo-
gelijk de omgeving van de cliënt. 
We bekijken samen met de cliënt op welke manier en waar de begeleiding best gebeurt. 



5

Zowel in Brugge als in Oostende hebben we een begeleidingsteam. In Houtland en Oostkust hebben 
we de polyvalente teams die de verschillende opdrachten onthaal - begeleiding en woonbegeleiding 
combineren. Ook binnen de jongerenteams in Oostende en Brugge is er een begeleidingsaanbod. 
Dit aanbod is niet rechtstreeks toegankelijk. Wanneer iemand met een vraag of probleem zit, kunnen 
ze eerst aanmelden bij het onthaal. Daar zullen ze informatie, advies of kortdurende hulp bieden. Ze 
verhelderen je vraag en kijken waar je de gepaste hulp geboden wordt. 
Bij sommige situaties en problemen is het nodig om dieper op de vraag in te gaan. Dan wordt er verwe-
zen naar het begeleidingsteam. Zowel individuen als koppels of gezinnen kunnen er terecht.  

Als je meer wil weten over het aanbod van deze teams verwijzen we graag naar de website en het 
jaarverslag. 

Ann Vandenbroucke
met dank aan Sophie Pisvin (begeleiding Oostkust) voor de inspiratie
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Dit zijn de medewerkers die werken rond begeleiding

Ann Deschacht
Directeur hulpverlening 
Begeleiding

Ann De Schepper

Joachim De Wolf

Marianne Van Nevel

Ann Demuysere

Nadia Babic

Marleen Declerck

Aira Lepoudre

An Vandevelde Peter Demaegdt
Teamverantwoordelijke

Anja Vanbeselaere

Ann Vandenbroucke
Beleidsmedewerker 
Begeleiding

Els Willems
Directeur hulpverlening
Jongeren

Begeleiding Middenkust
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Anouck Baeyens

Iris De Groote

Sofie VervaeckeMaaike Bervoet

Carine Tyvaert

Katia Van de Velde

Trees
Vandenbussche

Marlies Vanpoucke

Cindy Cloet

Kristien Goossens

Regien Cool Sarah Busschaert

Els Ureel

Kurt Vandenbroucke

Els Vandecasteele
Teamverantwoordelijke

Emilie Renard

Linda Marichal

Begeleiding regio Brugge

(vervolg p. 8)
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Dit zijn de medewerkers die werken rond begeleiding

Carolien Devooght

Françoise Hennau

Lieselot Denys

Leen Tant

Siska Gunst

Sophie Pisvin

Linda Lievens
Teamverantwoordelijke

Nicole Verbrugge
Teamverantwoordelijke

Team Begeleiding Houtland

Team Begeleiding Oostkust

Floor Baele

Marie GheeraertInne Verhelst

Petra Lust
Teamverantwoordelijke

Mieke Burggraeve
Teamverantwoordelijke

Begeleiding Jongeren regio Brugge

Begeleiding  Jongeren Middenkust
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WAT ORGANISATIES MOETEN WETEN 
OVER HUN VRIJWILLIGERS
Onderzoek Universiteit Gent

De Universiteit Gent en Vrijwilligerswerk Werkt werkten samen om 1.825  Vlaamse vrijwilligers 
te bevragen over wat hen motiveert. Wat kunnen organisaties hieruit leren om nog effectiever 
vrijwilligers te rekruteren?

De bevraagde vrijwilligers geven aan zich in de eerste plaats te engageren omdat ze het maatschappe-
lijk belang van vrijwilligerswerk groot vinden (96%). Naastenliefde speelt dus een grote rol. Daarnaast 
doen ze vrijwilligerswerk omdat ze de taken interessant vinden (94%) en omdat die taken ervoor zorgen 
dat ze zich goed voelen (91%). Sociale principes, zichzelf ontplooien en professionele contacten op-
doen, spelen minder. 

Mannen en vrouwen geven ongeveer dezelfde rangschikking aan bovenstaande motieven. Opvallend 
is wel dat onder de bevraagde vrijwilligers vrouwen een hoger “investeringsmotief” laten optekenen. Zij 
doen aan vrijwilligerswerk omdat ze hopen externe voordelen te bekomen, zien het als een investering 
die lonend is buiten de context van het vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld sociale contacten leggen die van 
pas kunnen komen op de arbeidsmarkt.

“70% van de bevraagde vrouwen geeft aan vrijwilligerswerk te doen om nieuwe vaardigheden op te 
doen, tegenover 55% van de bevraagde mannen. 35% van de bevraagde vrouwen schuift het opdoen 
van professionele contacten naar voren, tegenover slechts 26% van de mannen”, aldus onderzoeker 
Hannah Van Borm van de UGent. 

Vooral gericht op taken

De analyse wijst uit dat vrijwilligers zich nauwer verbonden voelen met de specifieke taken die ze uit-
voeren dan met hun vrijwilligersteam of vrijwilligersorganisatie. Kritiek op die taken komt harder aan dan 
kritiek op het team of de organisatie. Als ze een taak succesvol uitvoeren, zien ze dat als een persoonlijk 
succes. Een compliment nemen ze persoonlijk, en wanneer een vrijwilliger kritiek krijgt, zal die dat vaak 
als beschamend aanvoelen.

“We raden vrijwilligersorganisaties aan mensen uit te nodigen een specifieke, duidelijk afgebakende 
taak op te nemen en hen niet meteen te vragen een vaste vrijwilliger te worden. Zo kunnen vrijwilligers-
organisaties (kandidaat-) vrijwilligers oproepen om een steentje bij te dragen, zonder dat zij hiervoor 
een groot en langdurig engagement moeten aangaan”, aldus Koen Vermeulen, trainer en consultant 
bij Vrijwilligerswerk Werkt. “We denken ook dat aanwerven op basis van taken, in combinatie met veel 
waardering voor de vrijwilliger tijdens zijn engagement, ervoor kan zorgen dat vrijwilligers zich echt goed 
voelen in de organisatie en de werking als positief ervaren. Op die manier kan de focus verschuiven van 
taken naar meer openheid voor het team en de organisatie. Mogelijk zal de vrijwilliger zich dan ook meer 
en meer engageren voor andere noden van de organisatie. Taakloyaliteit zou dus een opstapje kunnen 
zijn naar team- en organisatieloyaliteit.”
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Structuur primeert

Tot slot werd de vrijwilligers gevraagd welke kenmerken van vrijwilligersorganisaties zij belangrijk vinden 
om voor het eerst taken op te nemen én om zich daarna blijvend te engageren.

“Opvallend is dat vrijwilligers een goede organisatie cruciaal achten. 90% van de bevraagde vrijwilligers 
vindt dat belangrijk naar blijvend engagement toe. Een goede organisatie is belangrijker dan flexibiliteit 
(79%), het opdoen van ervaringen (73%), de variatie in taken (68%) of dat er veel plezier wordt gemaakt 
binnen de organisatie (73%). Het bieden van een vergoeding speelt amper een rol: slechts 15% van de 
vrijwilligers vindt dit belangrijk”, legt professor Stijn Baert uit. 

De mate waarin een vrijwilligersorganisatie toegankelijk is, speelt sterk mee in de beslissing om zich 
aan te sluiten of zich blijvend te engageren. Organisaties doen er goed aan zich open te stellen zowel 
voor vrijwilligers die zich willen inzetten voor een korte periode, als voor mensen die een langduriger 
engagement willen opnemen, met een open geest, open cultuur en open structuur waarin verschillende 
niveaus van betrokkenheid mogelijk zijn. Persoonlijk contact met vrijwilligers – en zeker met kandi-
daat-vrijwilligers – kan helpen om hen welkom te doen voelen. 

Vrijwilligers investeren vaak heel wat tijd in hun taken. Ze hebben dan ook graag het gevoel dat die tijd 
goed besteed is. Organisaties kunnen daaraan bijdragen met goed task management: zorg dat je vrijwil-
ligers alle informatie en materialen hebben die ze nodig hebben voor hun taken, en zorg voor voldoende 
begeleiding en opvolging. Ook op vlak van peoplemanagement hebben organisaties de troeven zelf in 
handen: zorg dat je je vrijwilligers waardeert voor hun werk, verenig ze rond een gemeenschappelijk 
doel door ze op een creatieve manier enthousiast te maken voor hun taken. Zet in op het plezier dat 
vrijwilligers hebben tijdens hun werk: dan gaan ze hun taken doen omdat ze die graag doen, en niet 
omdat ze moeten.

Tekst Liesbeth Van Braeckel
Bron: Weliswaar nr. 142 - februari - maart 2019
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Waarom werken met een groep 
vrijwilligers soms ook kan ‘’botsen’’

Veel organisaties en verenigingen werken met vrijwilligers. Denk maar aan sport-, natuur- en 
jeugdverenigingen, ngo’s, vzw’s, vrijetijdsbewegingen, ouderraden, scholen, ... Vrijwilligers zijn 
van onschatbare waarde. Ze helpen bij het organiseren van evenementen, nemen de administra-
tie op zich, doen fundraisingsacties en noem-maar-op. 

Toch kan het soms ook botsen binnen een groep vrijwilligers. Ook al hebben ze vaak een ge-
meenschappelijk doel, bepaalde situaties kunnen zorgen voor spanningen of een verlammende 
sfeer. Dit maakt het moeilijk om écht te kunnen samenwerken en kan er zelfs toe leiden dat vrij-
willigers hun engagement stopzetten. 

In dit artikel ontdek je enkele mogelijke oorzaken van een stroeve samenwerking en ideeën om 
hiermee aan de slag te gaan. 

Uiteenlopende subdoelen

Dat een groep de optelsom is van zijn individuen, is voor vrijwilligers ook van toepassing. Vaak hebben 
ze wel een gemeenschappelijk doel, maar vertaalt ieder dit voor zich naar eigen subdoelen die ze be-
langrijk vinden.

Stel je bijvoorbeeld een groep ouders voor die zich verenigt om zinvolle vrijetijdsbestedingen te creëren 
voor jongeren uit de buurt. Elk jaar organiseren ze een zomeruitstap, maandelijkse weekendwerking, 
speelstraten, ... 
Met z’n allen zijn ze het eens over het gemeenschappelijk doel: goed doen voor de kinderen uit de buurt. 
Maar wat betekent dit nu concreet? Hoe kunnen ze dit vertalen naar acties? Deze voorbeelden tonen 
aan hoe uiteenlopend verschillende mensen dit kunnen invullen:

• Voor sommigen is het belangrijk om álle mensen uit de buurt samen te brengen, want als de ouders  
 zich verbonden voelen, dan is dat goed voor de kinderen.
• Anderen willen dan weer vooral activiteiten organiseren die voldoende middelen genereren, want  
 als we spelmateriaal kunnen voorzien, dan is dat goed voor de kinderen.
• Nog anderen zetten in op het imago van de buurt, want als de buurt een goede naam krijgt, dan is  
 dat goed voor de kinderen.

Kortom, vaak maakt elke vrijwilliger een persoonlijke vertaalslag van het gemeenschappelijk doel en 
legt ieder zijn of haar eigen klemtonen. Doordat hier niet open over wordt gecommuniceerd, kan dit 
leiden tot spanningen. 

Andere behoeften op de voorgrond

Mensen worden (bewust of onbewust) vrijwilliger vanuit bepaalde behoeften: verbinding met anderen, 
plezier beleven, iets bijdragen aan de samenleving, creatief zijn, leren en ontwikkelen, verantwoordelijk-
heid nemen, gehoord en gezien worden, respect winnen, vrijheid ervaren, zingeving en nog veel meer. 

Behoeften zijn universeel. Iedereen heeft er dus nood aan. Toch kunnen bepaalde behoeften op een 
zeker ogenblik meer of minder op de voorgrond komen te staan. 

Stel: bovenstaande oudervereniging komt op het idee om een rommelmarkt te organiseren. De be-
hoeften die voor iedere vrijwilliger op dat ogenblik op de voorgrond staan, zullen ook doorsijpelen in de 
organisatie van het evenement:
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• Voor persoon A is vooral verbinding en ontspanning belangrijk. Hij wil ervoor zorgen dat mensen 
uit de buurt elkaar kunnen leren kennen en sociale contacten creëren. Voor hem moet de rommelmarkt 
dus vooral leuk zijn en mensen samenbrengen.
• Persoon B vindt het dan weer belangrijk om de rommelmarkt ieder jaar groter te laten worden vanuit 
de behoefte aan groei en verandering. Zij wil vooral zoveel mogelijk volk kunnen lokken, zowel binnen 
als buiten de buurt. Hoe meer volk, hoe meer opbrengsten en hoe meer nieuwe dingen kunnen worden 
georganiseerd.
• Persoon C legt de klemtoon op samenwerking en betrokkenheid. Hij wil dat álle bewoners uit de 
buurt betrokken raken en aanwezig zijn. Door zoveel mogelijk mensen te betrekken, krijgen ze de neu-
zen in de buurt misschien wel in dezelfde richting. En wie weet vinden ze zo zelfs wat extra vrijwilligers.

Samenwerking bekeken vanuit Verbindende Communicatie 

Wil je de samenwerking binnen een groep vrijwilligers versterken, dan kunnen de principes van Ver-
bindende Communicatie hierbij een goede uitvalsbasis zijn. Deze manier van communiceren brengt 
communicatieprocessen op gang waarmee échte verbinding ontstaat. Dit maakt het mogelijk om met 
verschillen in visies en persoonlijkheid om te gaan, en verlaagt de drempel om aan te geven wat je 
dwarszit. 

Bekijken we bovenstaande moeilijkheden, dan kunnen volgende zaken helpen: 

Van extern naar intern
In de manier waarop we praten en denken over een situatie, zijn we vaak geneigd dit te doen vanuit 
de ander. Stel je bijvoorbeeld voor dat bovenstaande rommelmarkt wordt georganiseerd door Els, één 
van de vrijwilligers, maar dat je vindt dat dit op een erg chaotische manier gebeurt. Je voelt volgende 
gedachte opkomen: “Els is slordig en doet lastig.” 

Dat deze gedachte opkomt, is normaal. Zo is het ons vaak aangeleerd. Toch is het zinvol dit te verleggen 
van extern naar intern. Stel je daarvoor volgende vraag: “Wat maakt dat ik lastig word?”
Door deze vraag te beantwoorden, leg je je eigen behoeften bloot en kan je er veel constructiever over 
communiceren. In plaats van te zeggen “Els is slordig en doet lastig” wordt het dan bijvoorbeeld: “Ik heb 
nood aan structuur.” 

Verken je eigen behoeften
Om je eigen behoeften te verkennen, kan je jezelf volgende vraag stellen: “Waarom ben ik dit vrijwilli-
gerswerk beginnen doen?” Of: “Welke behoeften vervul ik daarmee?” 
Heb je zicht op je eigen - onderliggende - behoeften, dan kan je nagaan of deze op dit moment ook 
voldoende vervuld zijn of je ze misschien op een betere manier kan invullen. Misschien ben je gestart 
als vrijwilliger om meer in contact te komen met nieuwe mensen en merk je nu dat je engagement zo 
gegroeid is dat je vooral opdrachten uitvoert in je eentje of met hetzelfde kleine groepje mensen. Dit 
hoeft op korte termijn geen probleem te zijn omdat de behoefte ‘een bijdrage leveren’ wel voldoende 
vervuld is, maar op langere termijn kan het gebrek aan nieuwe sociale contacten wel beginnen knagen. 

Verkennen waarom je gestart bent met dit vrijwilligerswerk en wat daar voor jou belangrijk in is, kan 
jezelf meer duidelijkheid geven. 

Maak als groep de doelen expliciet
Zoals gezegd: vaak heeft een groep vrijwilligers wel een gemeenschappelijk doel, maar legt ieder voor 
zich andere klemtonen. Dit kan je aanpakken door de doelen openlijk te bespreken.
Maak niet alleen het gemeenschappelijk doel expliciet, maar lijst ook samen op wat dit nu concreet be-
tekent en wat je als groep effectief wil doen. Stel jezelf hierbij af en toe de vraag: “Wat maakt dat ik en 
de anderen hier zijn?”

Door dit te bespreken ontstaat er een breder begrip, kan je aandacht hebben voor de (sub)doelen van 
alle groepsleden en zal je·beter kunnen samenwerken.

Impuls VZW
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“De gevangenissen zitten overvol. We stellen vast dat het systeem van detentie gericht is op 
passiviteit en dat er verantwoordelijkheid wordt weggenomen. Detentie brengt in veel gevallen 
zelfs extra schade teweeg. Mensen die vrijkomen moeten zich re-integreren. Dit loopt vaak moei-
lijk, zeker als die persoon geen netwerk heeft. In de gevangenis zitten zorgt er namelijk vaak voor 
dat banden met familie, vrienden en kennissen verbroken worden. Zowel de gevangene als de 
sociale omgeving blijven vaak met veel vragen zitten.
Er is nood aan meer verbinding met de buitenwereld. In het justitieel welzijnswerk in CAW 
Noord-West-Vlaanderen willen we inzetten op die verbinding door onze manier van werken aan 
te passen en onze teams anders samen te stellen.”

Verbinding is onze nieuwe GPS 

Vanuit bovenstaande vaststellingen willen we voor de gedetineerde de focus meer leggen op verbin-
ding. Verbinding met zichzelf, met hun naastbestaanden en met de maatschappij.
We maken dus niet langer een onderscheid tussen ‘trajectbegeleiding’, die met de gedetineerde aan 
de slag ging, en ‘buitendienst’ die met de familie, vrienden en kennissen aan de slag ging. We zetten er 
bewust op in om de gedetineerde en zijn sociale omgeving als één ‘cliëntsysteem’ te beschouwen, om 
die verbinding vlot te maken.
We maken wel een onderscheid volgens de kernopdrachten van het Algemeen Welzijnswerk: onthaal 
en begeleiding. Justitieel Welzijnswerk is nu opgedeeld in twee teams, met elk een teamverantwoor-
delijke, maar de grens tussen de twee teams is geen strikte afbakening. In de gevangenis wordt er ook 
sterk afdelingsoverschrijdend gewerkt en er is een flexibele inzet van onze medewerkers. 

Onthaal Justitieel Welzijnswerk

Het Onthaal Justitieel Welzijnswerk richt zich speci-
fiek naar bepaalde doelgroepen, waarbij er in een 
vroeg stadium kan ingezet worden op het bevorderen 
van de welzijnskansen en het beperken van deten-
tieschade. Dit gaat onder andere over beklaagden 
en mensen die voor het eerst in aanraking komen 
met de gevangenis in Brugge. Het onthaal Justitieel 
Welzijnswerk neemt ook intakes af voor gedetineer-
den die na de detentie beroep willen doen op een 
ander hulpaanbod binnen CAW Noord West-Vlaan-
deren. We maken steeds de verbinding met de direc-
te sociale omgeving van de gedetineerde.

Team (vlnr)
Marilyn Vanbelleghem, Sofie Wynsberghe, Pieter Van Damme, Sabine Lauwers, Jan Van Osselaer, 
Sofie Delrue, Bedet Vanlanckeren

nieuwe werking
justitieel welzijnswerk

https://www.caw.be/locaties/justitieel-welzijnswerk-brugge-onthaal/
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Begeleiding Justitieel Welzijnswerk

Begeleiding Justitieel Welzijnswerk richt zich naar 
alle gedetineerden en hun sociale omgeving. Bij be-
geleiding gaan we meer specialistisch te werk, en 
focussen we op thema’s (persoonlijke problemen, 
relatie- en gezinsproblemen, contactherstel met de 
directe sociale omgeving, het versterken van de ban-
den met het breder netwerk en de maatschappij, ...) 
Aanvullend wordt ook gewerkt rond motivatiebevor-
dering, reclassering, ontkenning en herstel en wordt 
er ook toegeleid naar andere hulp- en dienstverle-
ning. 

Team (vlnr)
Griet Brissinck, Kurt Vandenbroucke, Aagje Lamaire, Barbara Matton, Hannelore Pintelon, Ans Hoeben, 
Liesbeth Broux, Els Depover, Heike Deweerdt, Maaike Bervoet

Wat niet wijzigde...

ORGANISATIEONDERSTEUNING (OO)

Er zijn in ons CAW ook twee organisatieondersteu-
ners binnen Justitieel Welzijnswerk. Zij zorgen in 
samenwerking met verschillende partners voor de 
coördinatie en organisatie van activiteiten voor ge-
detineerden op vlak van onderwijs, tewerkstelling, 
gezondheidszorg, sport, cultuur en welzijn. 
Aan de manier van werken van Organisatieonder-
steuning werd niets gewijzigd.

Team (vlnr)
Jolien Lescrauwaet , Sabine Lauwers, Mieke Seys

Werkgebied justitieel welzijnswerk

Sofie Hannon
Beleidsmedewerker slachtoffer- & daderschap

https://www.caw.be/locaties/justitieel-welzijnswerk-brugge-begeleiding/
https://www.caw.be/locaties/justitieel-welzijnswerk-brugge-begeleiding/
https://www.caw.be/locaties/justitieel-welzijnswerk-brugge-begeleiding/
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JAC Oostende blaast 45 kaarsjes uit 

Het JAC in Oostende wordt dit jaar 45. Om dat te vieren organiseerde het team een thematische foto-
shoot met als thema oude visserij. Er werden onder andere foto’s genomen op de Amandine en aan 
de Slipwaykaai. Via de foto’s wil het JAC de binding met de stad Oostende en haar tradities aantonen. 
Fotografe van dienst was de Brugse Femke den Hollander.

 

Kwaliteitsvolle hulp voor jongeren 
Het JAC biedt advies, hulp en ondersteuning voor jongeren 
tussen 12 en 25 jaar. Jongeren kunnen er terecht wanneer het 
in hun leven wat minder gaat. Het gaat dan bijvoorbeeld om 
jongeren waar er thuis problemen zijn, jongeren die twijfelen 
over hun studiekeuze, die door omstandigheden niet goed in 
hun vel zitten, die begeleiding kunnen gebruiken in het alleen 
wonen, .... 

Ook vorming
Alle jongeren uit de regio Middenkust kunnen terecht in JAC 
Oostende, in de Zinnialaan 1. JAC Oostende zet ook in op 
vorming in samenwerking met de Stad Oostende. Een aantal 
vormingswerkers geven dagelijks vorming in de secundaire 
scholen over relaties en seksualiteit. 

Historiek
De JAC’s in Vlaanderen zijn ontstaan in de jaren ’70 in de 
sfeer van de ‘alternatieve hulpverlening’. Ze speelden in op de 
noden en behoeften van jongeren die door de maatschappij 
met taboes werden overladen (weglopen, seksualiteit, drug-
gebruik,…). Het ‘alternatieve’ verwees onder meer naar de 
maatschappijkritische opstelling die eigen was aan die tijd, 
maar ook naar de meer toegankelijke vorm van hulpverlening. 
De meeste hulpverleningsdiensten waren voor jongeren im-
mers weinig toegankelijk of stonden niet open voor hun speci-
fieke vragen en problemen.

De JAC’s maken vandaag  deel uit van de CAW’s (centra al-
gemeen welzijnswerk). JAC Oostende is een deelwerking van 
CAW Noord-West-Vlaanderen. 

45 jaar
Een lange geschiedenis, die gevierd wordt met fotografie. Een 
selectie van de teamfoto’s worden in het groot uitgehangen in 
het JAC.

Meer informatie, contactgegevens & openingsuren over JAC Oostende vind je op  
www.caw.be/locaties/jac-oostende

https://www.caw.be/locaties/jac-oostende/
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mind-spring: Trauma aanpakken
bij vluchtelingen 

Vorig jaar kon je in ons jaarverslag lezen dat het project erkende vluchtelingen ten einde liep 
eind 2017. We gaven ook mee dat we echter een antwoord willen blijven bieden op de noden van 
deze  kwetsbare doelgroep. Het project erkende vluchtelingen focuste voor een groot stuk op het 
vinden van een eerste woning in België, gekaderd in een integrale begeleiding. Daarnaast werd 
er ook psychosociale begeleiding geboden. En die noden zijn niet verdwenen.

Bijna elke vluchteling of migrant heeft heel wat meegemaakt. Meestal komen die psychosociale 
problemen pas (terug) boven eenmaal de situatie hier min of meer stabiel is.  

In 2018 gingen we daarom van start met het pro-
ject MIND-SPRING, onder supervisie van CAW 
Oost-Vlaanderen. MIND-SPRING wil vluchtelingen 
helpen om te voorkomen dat de problemen waar ze 
mee worstelen traumatisch worden.

Wat is MIND-SPRING?

MIND-SPRING© is een psycho-educatief groepsaanbod voor vluchtelingen, ontwikkeld in Nederland 
door Paul Sterk. Gedurende zes bijeenkomsten van 2 uur zoeken de deelnemers in hun eigen taal hoe 
ze aan hun toekomst kunnen werken. 

Ze krijgen inzicht in veel voorkomende psychosociale en psychische klachten en verwerven vaardighe-
den om hiermee om te gaan. 

Het programma besteedt uitvoerig aandacht aan het aanpassen aan de nieuwe situatie en het (her)
vinden van een positieve, ‘nieuwe’ identiteit van vluchtelingen in België.

Werken met co-begeleiders en trainers

De groep wordt begeleid door een speciaal daarvoor opgeleide ervaringsdeskundige Mind-Spring-trai-
ner en een professional uit de sociale, medische, onderwijssector, ... die hiertoe een opleiding tot Mind-
Spring co-begeleider volgde. 
De sessies vinden, door de inzet van een tolk, steeds in de taal van de deelnemers plaats.

Programma van 6 sessies

Elk programma gaat van start met een kennismakingsmoment, 
waarop geïnteresseerde deelnemers vrijblijvend kennis kunnen 
maken met het aanbod. Wanneer de groep opgestart wordt, vol-
gen er zes sessies van twee uur:
• Normale reactie op abnormale situatie.
• Stress, stressklachten en de vicieuze cirkel.
• Omgaan met stress.
• Verlies en rouw.
• Hoe word ik wie ik wil zijn?
• Een sprong naar de toekomst.

Elk programma brengt een groep deelnemers samen die een bepaalde taal beheersen. 

Ook voor jongeren

Er bestaat intussen ook een aanbod MIND-SPRING junior voor niet-begeleide en begeleide minderja-
rige vluchtelingen.

“Bijna elke vluchteling of migrant 
heeft heel wat meegemaakt. 
Wij stellen vast dat zij heel vaak 
worstelen met die ervaringen.”
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1712 West-Vlaanderen

Hulplijn 1712
De hulplijn 1712 kwam er in opdracht van de Vlaamse Overheid. Dit is een samenwerking tussen de 
Vertrouwenscentra Kindermishandeling en de Centra Algemeen Welzijnswerk. Elke burger met vermoe-
dens van geweld, misbruik en kindermishandeling kan er terecht, telefonisch of via email. Sinds 2019 
ook via chat.
Het telefoonnummer 1712 is één nummer voor heel Vlaanderen. Oproepen kunnen indien gewenst ano-
niem gebeuren. 1712 is telefonisch bereikbaar elke werkdag van 9u tot 17u. Oproepen zijn gratis voor 
de contactnemer en niet zichtbaar op de telefoonrekening. Een email stuurt u via de website www.1712.
be . Druk op ’bel of mail ‘, vul uw naam of nickname, emailadres, geslacht en regio in, schrijf daar uw 
bezorgdheid op en druk op verzenden. Binnen de 2 werkdagen ontvangt u een antwoord. Per chat zijn 
we bereikbaar voor 12 tot 18 jarigen: via de website https://teens.1712.be/chat. Druk op ‘ chatten met 
1712 ’.
Iedereen kan er terecht met bezorgdheden over geweld tussen kinderen, partnergeweld, ouder (en)
mis(be)handeling, kindermishandeling (mishandeling, verwaarlozing, seksueel misbruik), eergerela-
teerd geweld, slachtofferschap en stalking. Dit voor alle leeftijdsgroepen van ongeboren kinderen tot 
ouderen. Elk vermoeden van geweld telt.
De medewerkers verhelderen de vraag van de contactnemer, geven informatie en advies. De contact-
nemer kan, afhankelijk van de vraag en van de geweldsituatie, verwezen worden naar hulpverlening of 
naar justitie.

Werkjaar 2018
Voor het jaar 2018 tellen we 907 gemelde situaties op 1712 West-Vlaanderen. Dit omvat 808 telefoni-
sche aanmeldingen en 98 aanmeldingen via e-mail van burgers.

Dit werkjaar was het jaar met het grootst aantal meldingen tot nu toe .
In 71% van de aangemelde situaties werd advies gegeven. 29% van de aangemelde situaties bestond 
uit een kortdurend hulpverlenend traject en dus spreken we hier over een dossier.
De 907 meldingen gaan over een totaal van 1441 personen. 2018 was het werkjaar met de hoogst 
aantal gemelde personen.
742 (52,6%) gemelde personen zijn meisjes en vrouwen. 507 (35,9%) gemelde personen zijn jongens 
en mannen. Bij 162 (11,5%) personen was het geslacht ongekend. Deze verhouding is gelijklopend met 
de vorige werkjaren.

Een overzicht van de gemelde problematieken per gemelde persoon:

• Kindermishandeling: 70,7%
• Partnergeweld: 10,1%
• Geweld tegen volwassenen: 5,7%
• Andere problematiek: 5%
• Scheidingsproblematiek: 2,9%

• Geweld tussen minderjarigen: 2,4%
• Oudermishandeling: 1,3%
• Ouderenmisbehandeling: 1,1%
• Verwerkingsproblematiek: 0,8%

In West-Vlaanderen hadden we geen enkele melding rond eergerelateerd geweld of ritueel geweld.

Een overzicht van welke hulp we boden:

• Advies en informatie: 22,7%
• Aangemeld bij VK: 21,8%
• Verwezen naar andere hulp- of dienstverlening  
 20,5% Vb: huisartsen, CLB’s, OCMW’s, mutu- 
 aliteiten, privétherapeuten, sociale diensten  
 ziekenhuizen, sociale diensten van rust- en ver- 
 zorgingstehuizen...
• Verwezen naar CAW: 10,7%
• Verwezen naar advocatuur: 7,6%

• Verwezen naar politie: 6,2%
• Verwezen naar VK: 4,3%
• Verwezen naar justitiële instantie: 3,8%
• Aangemeld bij CAW: 0,9% .
• Andere gevolggeving: 0,7%
• Aangemeld bij andere hulp-of dienstverlening:  
 0,4%
• Verwezen naar Parket: 0,4%

1712-team West-Vlaanderen
An, Brigitte, Els, Ginny, Lindsey, Lies, Liesbeth, Maarten, Merel, Nele, Sofie, Valerie, Virginie

http://www.1712.be
http://www.1712.be
https://teens.1712.be/chat
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De WAKOSTA?! App
De wegwijzer in jouw budget

Zowel uit de jeugd- als de volwassenenhulpverlening komt het signaal dat er steeds meer jon-
geren en jongvolwassen met financiële problemen en schulden geconfronteerd worden bij de 
overgang naar een zelfstandig leven.

Het CAW maakt samen met de be-
trokken partners binnen BudgetInZicht 
(BIZ) – dit zijn regionale samenwer-
kingsverbanden m.b.t. schuldpreventie 
– werk van diverse preventieve acties 
om deze tendens te ondervangen en 
een halt toe te roepen.

Via diverse educatieve methodieken 
wordt ingezet op het verhogen van 
de financiële kennis, vaardigheden én 
weerbaarheid van (kwetsbare) jonge-
ren ter voorbereiding van de stap naar 
een zelfstandig leven. In het kader 
hiervan zette BIZ het voorbije jaar in op 
de ontwikkeling van een app die toe-
laat een beter overzicht op- en inzicht 
in - de besteding van budget te ontwik-
kelen. In eerste instantie is de app ge-
richt op (kwetsbare) jongeren, doch in 
de praktijk is deze tool bruikbaar voor 
iedereen die zijn of haar budget op 
orde wil hebben!

Deze app is een initiatief van BIZ 
Noord, Centraal en Zuid West-Vlaan-
deren en kwam tot stand met de steun 
van het Streekfonds West-Vlaanderen, 
BIZ Vlaanderen & Brussel en SAM, 
steunpunt mens en samenleving

Wens je nog wat meer uitleg over de werking? Neem contact op met de BIZ-verantwoordelijke uit jouw 
regio of raadpleeg  www.budgetinzicht-noordwestvlaanderen.be

http://budgetinzicht.be/
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Vacatures voor vrijwilligers

 # Vrijwilligers voor tweedehandswinkel  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: 
 - We zoeken een vrijwilliger die zich op regelmatige basis wil vrij maken om te helpen in onze kledij 

 winkel.
 - We zoeken iemand die zich achter de schermen nuttig wil maken door dozen 

  te stapelen, goederen naar de juiste plaats te brengen, gerief aan te nemen van particulieren, enz.
 - We zoeken een vrijwilliger die zich op regelmatige basis wil vrijmaken om te helpen in onze materaal 

 winkel.
 - We zoeken iemand die zich wil engageren om kledij per seizoen en op kwaliteit te sorteren achter  

 de schermen.

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

danku zonta damme

Zonta Damme schonk een bedrag van 
3500 € aan LOGiN.

Ze organiseerden een film- en 
informatieavond rond de film Beautiful 
Boy, ten voordele van LOGiN.
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goed  en  ander  nieuws

netwerkmoment login

campagne tegen eenzaamheid

pamperbank geboren

CAW Noord-West-Vlaanderen startte een campagne tegen eenzaam-
heid. We ontwikkelden een inspiratiegids voor steden en gemeenten, 
met als doel een aantal handvatten aan te reiken om preventief aan de 
slag te gaan rond dit thema.
Op deze manier willen we het thema eenzaamheid niet alleen be-
spreekbaar maken, maar ook bijdragen aan een actieve aanpak ervan.

In deze gids wordt duiding gegeven en relevante praktijken rond de 
aanpak van eenzaamheid toegelicht. Verder zet deze inspiratiegids 
een documentairefilm en een interview met Chris Mestdagh van 
Krachtnet in de kijker. Daarbij wordt ook telkens aangegeven hoe er 
concreet aan de slag kan worden gegaan met de informatie.

Je kan de gids, de documentaire en educatieve fiche terugvinden op
https://www.caw.be/hoe-wij-helpen/preventie/eenzaamheid-uitsluiten/

De aankoop van luiers voor baby’s en peuters weegt zwaar op het budget van jonge gezinnen, zeker als 
het om kansarme gezinnen gaat. En dus heeft het Huis van het Kind in samenwerking met het stadsbestuur 
van Torhout zopas een Pamperbank opgestart. Om de kwetsbare gezinnen een duwtje in de rug te geven.
Het komt erop neer dat er in Tor hout tien inzamelpunten voor lui eroverschotten geopend worden. 
Wie thuis on gebruikte pampers op overschot heeft, kan ze droppen in een van de boxen op de elf 
inzamelplaat sen. Een van de elf is het CAW, ‘s Gravenwinkelstraat 20, Torhout.
“Als je ervan uitgaat dat er voor een baby of peuter gemiddeld zes luiers per dag nodig zijn, dan verbruikt 
een kindje zo’n 2.200 luiers per jaar, wat een gezin in totaal al snel een kleine 500 euro kost. Het Tor-
houtse Huis van het Kind wil in samenwerking met De Pamper bank die niet te onderschatten lui erkosten 
draagbaar maken voor kwetsbare, jonge gezinnen.” Aldus Schepen Rita Dewulf.

Het Huis van het Kind neemt de logistieke ondersteuning op zich. Vrijwilligers zullen op regelmati ge basis 
de luiers ophalen bij de doneerpunten en ze sorteren per maat in pakketjes van 25 stuks. Kansarme 
gezinnen kunnen van af 1 juli, na een korte financiële screening in het Sociaal Huis of het CAW, een 
pamperbon aanvra gen. Met zo’n bon kunnen ze voor 1 euro een pakket luiers aanko pen. Maar daarvoor 
zijn er uiter aard genoeg giften nodig.

Bron: Krant van West-Vlaanderen/De Weekbode Torhout 07/06/2019

https://www.caw.be/hoe-wij-helpen/preventie/eenzaamheid-uitsluiten/


in memoriam

Mevrouw Denise vAn vYve
geboren 19 MAArt 1921
overleDen 24 April 2019

grootMoeDer vAn

Ann DeschAcht

 Directeur hulpverlening

cAw noorD-west-vlAAnDeren

Mevrouw elisAbeth MortelÉ
geboren 18 noveMber 1934

overleDen 26 Mei 2019

MoeDer vAn

JAnique Mouton

MeDewerkster wonen MiDDenkust

cAw noorD-west-vlAAnDeren

Hoe kun je een gedachte laten zwijgen?
Het zijn net vlinders; hoe kun je vlinders slaan?
Je wilt gewoon dezelfde blijven.
En dat er niemand weg zal gaan.

Johanna Kruit

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:

• Handdoeken groot en klein
• 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:

• Degelijke rugzakken  
• Boxershorts
• Zomersokken heren  
• Mannenschoenen maat 41 en 42
• Jeansbroeken voor mannen
• Kinderjassen
• Mixer, microgolfoven, koffiezet, croque-monsieur-toestel ...
• Potten en pannen
• Trolley voor boodschappen en kleine reiskoffers op wieltjes

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, Crisishulp meerderjarigen,  

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

Van harte dank voor uw steun.

U maakt het verschil.
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Aan dit Contactblad werkten mee:

Redactie: Rein De Puysseleyr, Lies Debouver, Bénédicte Ongenae, Liesbeth Vanbiervliet, 
Eva Hambach, Ann Vandenbroucke, Sophie Pisvin, Liesbeth Van Braeckel, Weliswaar, 
Impuls vzw, Sofie Hannon, JAC Oostende, 1712-team West-Vlaanderen, BudgetInzicht, 
Preventieteam, Krant van West-Vlaanderen.

Layout: Rein De Puysseleyr

Illustraties: Rein De Puysseleyr, Femke den Hollander, Lies Debouver, BudgetInzicht, 
unsplash.com, Anton Pieck, giphy.com, vrijwilligerswerk.be, Zonta Damme.

het geluk is vluchtig
en voorbijgaand,

omfloerst
en verborgen

uit Carmina Burana


