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voor
vrijwilligers

het laatste
met een knipoog 
naar het eerste



Treurig gedicht

‘Dit is het einde van de weg’ zeiden ze.
Er stond een bordje:
DIT IS HET EINDE VAN DE WEG
‘Hier, dit punt,’ zeiden ze.
Ze hurkten erbij neer
en raakten het voorzichtig even aan.
‘Is dit het?’
‘Dit is het.’
Het was herfst, het regende, het stormde.
Ze stonden op, draaiden zich om.

Later kwamen ze nog even terug
met een vergrootglas.
Het was echt het einde van de weg.

Toon Tellegen
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Beste Lezer,

Het was eind jaren negentig toen ik het, wat stoffige, archief op de zolder van het toenmalige Sociaal 
Centrum - Teledienst ging opschonen. Ik vond er een mapje met de allereerste Contactblaadjes. Twaalf 
jaargangen.
Ik onttrok deze, bijna archeologische, vondst aan zijn stoffige omgeving om ze veilig onder te brengen in 
mijn bureaukast. Immers, ik werd verantwoordelijk voor de komende Contactbladen en kon niet anders 
dan dit stukje historiek te koesteren als een waardevol kleinood.

Het was zalig om erdoor te bladeren en hier en daar een artikeltje te lezen dat me vertederd kon doen 
glimlachen. Om te genieten van de ambachtelijke manier waarop het in elkaar gestoken was. Soms 
in handschrift bijgewerkt waar de oude, instabiele typemachine gehaperd had. Me voorstellend hoe 
destijds een groepje mensen samenwerkte om tot het afgewerkte product te komen en het te verzenden 
naar tal van geïnteresseerden. De geur van oud stencilwerk opsnuivend.

Nu we aan het laatste nummer van het Contactblad toegekomen zijn, heb ik de verzameling opnieuw uit 
zijn bergplaats gehaald en nog eens helemaal doorlopen. Met de bedoeling het huidige en het vroegere 
met elkaar te vergelijken.

Contactblad heeft een enorme gedaanteverwisseling ondergaan qua uiterlijk. Je kan er de evolutie van 
reprografische en opmaaktechnieken doorheen de jaren vanaf lezen.
Qua inhoud valt het dan weer op hoe stevig Contactblad geënt was en nog steeds is, op de ziel van 
de organisatie, die zich zorgend wijdt aan cliënten en hun noden. Doorheen de jaren keren thema’s 
als armoede, vluchtelingenproblematiek, eenzaamheid, ... alsmaar weer. Wat natuurlijk wel iets zegt 
over onze samenleving. Maar onze organisatie blijft hoe dan ook volharden in haar inzet voor de meest 
kwetsbaren. Met zijn velen, en velen van hen waren en zijn vrijwilligers. Dat is een constante die je in al 
die jaren kan nalezen in het Contactblad.

We hebben een poging gedaan om wat stukjes historiek visueel in te lassen doorheen dit nummer. Hier 
en daar kan je dus zien hoe, in lang vervlogen tijden, dezelfde soorten oproepen werden gedaan of 
gelijkaardige gebeurtenissen werden weergegeven.

Geheel in dezelfde sfeer hebben we een tijdslijn opgemaakt met foto’s van opeenvolgende redacties 
en enkele weetjes over verschillende momenten in het bestaan van dit blad. En een pionier van zo’n 
redactie hebben we aan het woord gelaten in een interview.
Ook de vrijwilligers die instaan voor de verzending van het blad, en zonder wie het tijdschrift nooit tot bij 
jou zou zijn geraakt, komen aan bod.

En we houden ons aan tradities. Aandacht voor armoede, voor vluchtelingen, voor eenzaamheid, ook in 
het kader van preventie. Ook zonder Contactblad blijft dit voortbestaan. 
Je hoort zeker nog van ons. Voortaan op andere manieren dan per tijdschrift.

Rest ons nog om vriendelijk afscheid te wuiven. Tot ziens. Bedankt voor je aandacht.
En prachtige vallende bladeren toegewenst.

Rein De Puysseleyr

Wens je te reageren, of heb je suggesties, dan kan dit op communicatie@cawnoordwestvlaanderen.be

mailto:communicatie@cawnoordwestvlaanderen.be
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Beste Contactbladlezer,

Koester dit Contactblad, want het is het laatste nummer onder deze vorm.

Vanaf 2020 gaan we vanuit milieu-, financiële en organisatorische overwegingen de digitale toer op.

Het contactblad wordt vervangen door een nieuwsbrief voor alle actieve vrijwilligers.
Deze brief zal op regelmatige basis in jullie mailbox gepost worden. 

Eind 2019 gaat Rein De Puysseleyr met pensioen. 
We danken haar van harte voor haar professionele, gedreven en uitermate betrokken inzet voor de 
realisatie van het Contactblad gedurende de vele voorbije jaren.

En wie weet: misschien heeft zij dan een beetje tijd over om te vrijwilligen? 

Namens de redactie
Bie Vallaey
Beleidsmedewerker HRM & Vrijwilligersbeleid

een afscheid
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Begin september, de zomervakantie zit er helemaal op en het ruikt al een beetje naar de herfst.
Doordat dit het allerlaatste contactblad is, hadden we het idee om de vrijwilligers die jullie dit 
blad helpen bezorgen eens aan het woord te laten.
Bij mij zitten Jef, Oswald en Wilfried, door koffie en cakejes voorzien van coach Rein.

Goeiemorgen, willen jullie jezelf even kort voorstellen aan de lezers?

Jef: Ik ben getrouwd met Christiane, die ook vrijwilligster is voor het Contactblad, voor Televestiaire en 
vroeger ook voor de receptie aan de Garenmarkt.  Samen hebben we 4 zonen.
Momenteel ben ik met pensioen, na 17 jaar les geven en 20 jaar directeurschap aan het  St-
Andreasinstituut te Brugge.

Via de school was er in de jaren ‘90 een sociale actie, waar verschillende zaken aan verbonden waren.  
Eén daarvan was meehelpen in VZW Teledienst.  Samen met collega Magda heb ik deze taak ingevuld.  
Christiane werkte toen thuis.  Zuster Georgette vroeg of ze af en toe kon helpen en zo is zij in het 
vrijwilligerswerk gerold.  Eens ik op pensioen was kwam ik er ook bij.  Mijn collega Magda werd ook 
vrijwilliger.

Oswald: Mijn vrouw Mia en ik hebben 3 kinderen.  Ik heb altijd in de Groene Poorte gewerkt, eerst als 
leraar en nadien als adjunct-directeur.  Ik heb de school weten groeien van 22 leerlingen naar 2000 
leerlingen.
Mia en Christiane kennen elkaar goed. Mia was verpleegster en deed ook palliatieve zorg.  Zij werd 
vrijwilligster in de Garenmarkt aan de receptie en voor het Contactblad. Sinds mijn pensioen 20 jaar 
geleden ben ik ook vrijwilliger geworden.

Wilfried: Ik leerde mijn vrouw Marie-Claire kennen tijdens onze studies.  Zij studeerde wiskunde, ik heb 
informatica gestudeerd.  Marie-Claire gaf wiskunde in de school waar Jef directeur was.  We hebben 3 
kinderen samen, Marie-Claire overleed 5 jaar geleden.

Toen mijn pensioen startte, na een carrière als verantwoordelijke voor het personeelsbestand in de 
toenmalige BBL, wilde ik bezig blijven.
Zo ben ik vrijwilliger voor de Grote Routepaden wit en rood, en doe ik individuele opdrachten voor het 
CAW, alsook het Contactblad.
Ik kende het CAW niet maar ik ben er toevallig binnen gestapt.  In deze groep kende ik dus al een aantal 
mensen..

Wat doet een vrijwilliger voor het Contactblad?

Vrijwilligers: We komen om de 3 maanden samen.  Vroeger was er wel veel meer werk dan nu.  Toen 
moesten we de oplage van 1500 papieren versies voor de post klasseren in pakjes. Per pakje werden ze 
samen gebonden en met een blauw blaadje per groepen postcode gesorteerd.  De voorkant mocht niet 
zichtbaar zijn, vandaar het gekleurde blad.  De post had een strikte reglementering voor het sorteren, 
waar wij ons aan moesten houden.  Naast de Contactbladen ging het ook over de ‘bedelbrieven’ 
(fondsenwerving) en moesten we alles stempelen.

Eén keer per jaar hadden we een grote editie om naar de mensen met vrije beroepen te sturen, met een 
brief of sticker waarop gevraagd werd het blad in hun wachtkamers te leggen.
Tegenwoordig gaat het vooral over etiketjes plakken, we sorteren wel nog volgens postcodegroepen.  
Minder werk. Daardoor is er wel meer tijd voor elkaar.

Interview met enkele 
Contactbladvrijwilligers 

en coach Rein
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Rein:  Eigenlijk is de database van het CAW ontstaan rond het Contactblad.  Het werd telkens uitgebreid 
met leveranciers, vrijwilligers, mensen met vrije beroepen,...  Voor het Contactblad was Christiane 
verantwoordelijke voor de database. Contactbladen en bedelbrieven die terugkwamen wegens verkeerd 
adres, corrigeerde zij in het adressenbestand. Nu doet vrijwilligster Hedwig deze taak.

In totaal is deze groep vrijwilligers met 9 personen, enkelen daarvan doen ook nog andere taken voor 
het CAW.
Bij de verhuis naar Ruddershove zijn Christiane en Mia gestopt als receptie-vrijwilliger.
Deze groep is uitgegroeid tot een gezellige bende, samen etiketjes plakken en koffie drinken.
Mia Loos is het langst vrijwilliger van onze groep, zij coördineerde destijds ons werk, volgens de 
reglementering van de post. Voordat Mia begon was er ook al een groepje dames dat dit werkje deed. 
(Zie knipsel oud Contactblad).

Ik zie ons nog elk jaareinde een overschrijvingsformulier aan elk boekje nieten, voor eventuele schenkers.  
Op lange dagen was het soms echt heel veel werk, één keer zijn de vrijwilligers in de late namiddag na 
vele uren gestopt, en deed ik het werk verder tot de late uurtjes.
Ik herinner mij ook de vele ‘werkongevallen’: snijwondjes door het papier. :-)

Vrijwilligers:  Rein maakt heel mooie teksten en we vinden dat zij zeer inspirerend is.  We vinden dat 
het Contactblad een belangrijk communicatiekanaal is naar de sociaal voelende medemens, we hopen 
dat dit niet weg valt.
De foto’s zijn ook altijd mooi. Het Contactblad wordt wel degelijk gelezen en het creëert een band tussen 
mensen.
De wisselende thema’s en alle aspecten van het CAW, die beurtelings uitgelicht worden, zijn zeer 
interessant. Het zorgt ervoor dat we de werking van het CAW blijven kennen, alsook de evolutie kunnen 
opvolgen.

Rein haalt ondertussen mappen met de allereerste boekjes.

Het eerste Contactblad dateert van 1977, gestencild* en is getypt op een oude schrijfmachine.

 - Voor de geïnteresseerden onder ons (uit Wikipedia) -

* Een stencil is een sjabloon gemaakt van een materiaal dat inkt doorlaat en waarmee afdrukken kunnen 
worden gemaakt (stencilen of soms stencileren). De stenciltechniek is een vorm van doordruk.
Deze techniek is thans verdrongen door fotokopiëren en printen.
Een afdruk van een stencil wordt ook vaak stencil genoemd. Zelfs als de afdruk met een modernere 
techniek is gemaakt (fotokopiëren of printen), wordt vaak nog stencil gezegd.
Een moedervel (master) bestaat uit een laag was op een dunne sterkere, doorlaatbare laag. Door het 
verwijderen van de was ontstaan plekken waar inkt kan worden doorgelaten. Het weghalen van de was 
kan gebeuren met een schrijfmachine (zonder inktlint) of met een harde stift. Fouten kunnen worden 
gecorrigeerd met een rode correctielak, correctine genaamd, die een beetje lijkt op nagellak. 
Het moedervel wordt op een trommel gespannen waar inktrollen in zitten. Elke keer dat de trommel 
ronddraait wordt er een afdruk op papier gemaakt. Machinaal kunnen zo gemakkelijk duizenden 
afdrukken van een stencil worden gemaakt.

Het Contactblad werd dus per blad gedraaid, telkens voor- en achterkant. Dan werden de blaadjes 
geraapt tot een boekje en werd er een nietje in geslagen.
Later werd het Contactblad gekopieerd, en kreeg het een grasgroene kaft.
In het prille begin werd het Contactblad met een K geschreven: KONTAKTBLAD. :-)
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Binnenkort is het de laatste keer dat jullie samenkomen?

Vrijwilligers: Dat worden tranen met tuiten.  We vinden het zeer spijtig dat dit communicatiekanaal weg 
valt.
Rein: Maar we gaan er een feestelijke gelegenheid van maken!
Vrijwilligers: Hoeveel boekjes zouden er uiteindelijk ooit verstuurd zijn?
Rein: Ik wil wel eens een poging ondernemen om dat uit te vissen. (Voorzichtige schatting: >170 000)
We komen wel nog één keer per jaar samen voor de fondsenwerving, dan kunnen we tevens bijpraten.

Rein, hoe is het voor jou, afscheid nemen van het Contactblad?

Rein: Ik heb mij ondertussen mentaal al wat voorbereid, maar ik ben inderdaad sterk verknocht aan het 
Contactblad.
Vrijwilligers: Partir, c’est mourir un peu.

Bedankt voor dit interview!

Interview: Bénédicte Ongenae

Christiane Wyseur

Wilfried Calcoen

Mia Loos

geen foto bemachtigd

Jean-Claude Boeyaert

Mia De Jonghe

Hedwig Claes

Magda Himschoot

Oswald Roets

Jef Vanneste
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een bijzondere historie
interview met georgette dewindt

Ik word ontvangen door Zuster Georgette Dewindt (88 jaar) in het 
rustige huis waar zij samen met twee medezusters al vele jaren 
woont. Zij werkte mee in Teledienst vanaf 1967 tot 2011.
Er is ontzettend veel veranderd sedert de start van het Contact-
blad, tijdschrift van een destijds kleinschalige organisatie. Het 
uiterlijk van het blad is enorm geëvolueerd. Maar inhoudelijk is er 
toch een constante te zien: dezelfde thema’s worden regelmatig 
opnieuw aangesneden, vrijwilligersverhalen waren en zijn 
warmhartig en inspirerend.
Het eerste nummer dateert van 1977. Het 15-jarig bestaan van 
de dienst wordt erin vermeld. En het is ondertekend door Maria 
Vandeputte. Ik heb overwogen om met haar contact te nemen, 
maar we weten dat ze ziek is en heel zwak, en ik wilde haar niet 
storen.

Weet jij nog hoe het Contactblad ontstaan is? Vanuit welk idee?

Vooral bekendmaking. We wilden de mensen laten weten waarmee we bezig waren in de werking.
De dienst is ontstaan vanuit het besef dat er een leemte was in het tegemoetkomen aan noden van 
vele mensen.  Maria Vandeputte was toen juist afgestudeerd en werd gevraagd door Mgr. De Smedt om 
daaraan gestalte te geven.
(Er worden foto’s getoond en uit een overzichtsboekje rond het ontstaan en de werking van 25 
jaar Teledienst leest Georgette stukjes voor).
Teledienst Brugge werd opgestart door Maria Vandeputte. Tijdens haar stage in Brussel en Nijmegen 
kwam ze in contact met heel wat mensen in nood die niet wisten waar ze terecht konden. Ook merkte ze 
dat er veel mensen bereid waren om anderen te helpen, maar niet zo goed wisten welke mensen in nood 
waren. Er was dus zowel nood aan dienstverlening, als een aanbod van potentiële hulpverleners. Het is 
vanuit een evangelische inspiratie en sociale bewogenheid dat ze de dienst in Brugge opstartte en het 
aanbod en de vraag aan elkaar koppelde. Ze nam contact op met de bestaande diensten in het Brugse 
om in kaart te brengen welke noden er bestonden. Teledienst wilde daar een antwoord op bieden: 
behoeftigen helpen zonder onderscheid van overtuiging of levensbeschouwing, en mensen stimuleren 
om zich vrijwillig voor hun medemens in te zetten. De dienst werd opgericht in 1962, ondertussen meer 
dan 50 jaar geleden. Het was een groot succes: al in het beginjaar kon Teledienst rekenen op de hulp 
van een 285-tal medewerkers. Na enkele jaren tot zelfs 700.

Al snel bleek dat bij heel wat van de hulpvragen een professionele dienstverlening nodig was. 
Zo ontstonden het Centrum voor Maatschappelijk Werk en Consultatiebureau voor Levens- en 
Gezinsvragen, waarbij het vrijwilligerswerk bekend werd als Teledienst. Binnen het Centrum was er veel 
samenwerking tussen de vrijwilligers en de professionele hulpverleners.
Ook in de jaren 1960 werd de Televestiaire opgestart. Mensen met een materiële nood konden er 
terecht, bijvoorbeeld voor tweedehandskledij of voor huisraad.

Welke plaats had het Contactblad hierin?

Het was bedoeld om de verschillende werkingen bekend te maken. Om uitleg te geven over de 
verschillende noden van mensen, waarvoor toen nog geen gepaste dienstverlening bestond. En om de 
plaats van vrijwilligers daarin te duiden.
Vandaar dat er steeds oproepen naar vrijwilligers voor specifieke taken werden gelanceerd.
Het was van bij het begin een blad ‘voor vrijwilligers en vrienden van Teledienst’.

Heb je enig idee naar wie het tijdschriftje werd gestuurd?

Naar alle vrijwilligers, die toen al met zeer veel waren. En ook naar de mensen van het bestuur en hun 
ruime omgeving, waaronder schenkers en potentiële schenkers. Ook naar alle parochiepriesters.
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Daar kwam altijd veel respons op in de vorm van giften. Mensen voelden wel dat de werking van deze 
dienst zeer goed en zinvol was. 

Een bepaalde periode hadden we Combefi (lacht), de Commissie voor bekendmaking en financiën. 
Dat waren Francis Decoster, voorziter van de vrijwilligerswerking (en nog steeds, n.v.d.r.), die heel veel 
werk voor het Contactblad voor zijn rekening nam, en Rosa Hostens en ik. We zaten dan met zijn drieën 
samen in redactievergadering, om te kijken wat we allemaal in het Contactblad zouden zetten. Francis 
zorgde dan dat alles in het blaadje terechtkwam. Wie dat dan uittypte weet ik wel niet meer. 

Wat waren de belangrijke dingen die jullie in het Contactblad wilden laten verschijnen?

De ‘hete hangijzers’ van het moment: problematieken die in de belangstelling moesten komen. 
Aankondiging en neerslag van de vormingscursussen die gegeven werden voor de vrijwilligers. Heel 
veel cursussen zijn er gegeven, eerst op de Dijver, later in een zaal boven een bank. Daar kwamen 
soms 150 mensen naartoe. Meestal vrijwilligers, maar ook andere belangstellenden in het thema.
We spraken voor elk Contactblad mensen aan om iets neer te pennen. Getuigenissen, ervaringsverslagen 
van vrijwilligers die hierover iets wilden schrijven.
Oproepen voor Televestiaire werden ook elke keer via Contactblad gelanceerd.
En er was de ‘sociale actie’. We legden contacten met scholen om leerlingen aan te sporen om zich voor 
kleine taken in te zetten voor mensen met een bepaalde nood. Zij mochten zich op vrijdag in groepjes 
van twee of drie vrijmaken om bijvoorbeeld te gaan wandelen met een rolstoelgebruiker, samen met 
iemand boodschappen te gaan doen en zo meer. Ook zij werden door ons aangestuurd en ondersteund 
in werkgroepjes. Daarover werd regelmatig geschreven in het Contactblad. Ook over de betekenis van 
dit soort engagement in hun leven.
Ik herinner mij dat er eens per jaar, rond Pasen, een ruimere editie van het blad werd gemaakt om in de 
scholen te verspreiden.
Dan waren er ook nog de jonge vrijwilligers die op kamp gingen in een bejaardentehuis om zich daar in 
te zetten voor de bewoners (Joka: jongerenkampen). Dat leverde soms bezielde verslagen op van die 
jongeren. 
En dan nog het oudejaarsavondfeest. Heel veel vrijwilligers werkten daar aan mee.
Zo ontstond het oudejaarsfeest:
Er was eens een vrouw die wenend op de dienst kwam. Intriestig omdat ze alleen zou zijn met 
oudejaars en alle andere mensen konden feesten. Dit kwam erg bij ons binnen. We besloten, begin 
december om iets op te zetten voor dergelijke mensen. Zo ontstond het oudejaarsavondfeest voor 
mensen die ongewild alleen zijn op dit moment. Het was zeer kortbij maar we slaagden erin om een 
feest met maaltijd, animatie en een cadeautje voor iedereen te organiseren. Dat eerste jaar waren er al 
95 mensen, de vrijwilligers inbegrepen. Mensen die beschaamd waren omdat ze niet de gepaste kledij 
voor een feest hadden werden verdergeholpen door Televestiaire.
En dat is een jaarlijkse traditie gebleven. Al vijftig jaar. Nu, sedert een aantal jaren voortgezet door vzw 
De Lier.

Ik zeg altijd: dat was in die tijd mogelijk. Wij konden ons inzetten voor de behoeftigen, zonder te struikelen 
over een berg in te vullen papieren.  Nu moet er veel meer rekening gehouden worden met administratie, 
registratie, formulieren… Veel van de tijd van de hulpverleners moet daar naartoe gaan. Spijtig.

Dit raakt me echt. Georgette vertelt vele, lange, aandoenlijke en guitige verhalen over het 
oudejaarsfeest en andere activiteiten. Er zou een apart Contactblad mee gevuld kunnen worden. 
Veel van die verhalen zijn ook terug te vinden in de oude Contactbladen waarin ik rondgeneusd 
heb. Mooie verhalen, door vrijwilligers opgetekend, recht uit het hart. Ook over de evolutie van 
Televestiaire krijg ik fantastische, soms hilarische, verhalen te horen en te lezen.

Tussendoor leer ik medezuster Monique kennen. Die blijkt 
nog illustraties getekend te hebben voor het tijdschrift. Dat 
hoort hier ook bij, vind ik.

Bedankt, Georgette, voor het interview en voor 45 jaar inzet. 
Bedankt ook Maria, Francis, Rosa en alle anderen die het 
Contactblad mee hielpen verwezenlijken.

Interview: Rein De Puysseleyr
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een bijzondere historie
redactie doorheen de jaren

1977

Maria Vandeputte, toenmalig diensthoofd van Teledienst, 
en Georgette Dewindt, verantwoordelijke voor de 
vrijwilligers, gaan van start met het ‘KONTAKTBLAD’.
Het blad bestaat uit enkele dubbelgeplooide A4tjes met 
een nietje erin. Het wordt verstuurd naar alle vrijwilligers 
en vrienden van Teledienst. Allemaal samen toch al een 
hele meute van verscheidene honderden.
Het blad is tegelijkertijd bedoeld als contactmiddel met 
en tussen vrijwilligers en andere sympathisanten en 
voor fondsenwerving.
En dat het geen bevlieging was blijkt uit dit ongeveer 
170ste nummer.

1984

Maria Vandeputte draagt het vaandel over aan Rosa 
Hostens, het nieuwe diensthoofd.
Ondertussen zijn er al heel wat Kontaktbladen gevuld 
met ervaringen van vrijwilligers, aankondigingen 
vormingscycli voor vrijwilligers, oproepen voor 
Televestiaire en voor nieuwe vrijwilligers en inhoudelijke 
teksten rond hulpverlening.

1984

Het ‘Kontaktblad’ krijgt een nieuw uiterlijk. Het krijgt een 
grasgroene kaft. De eerste sponsors duiken op op de 
kaft. 
Inhoudelijk wordt er heel wat aandacht besteed aan de 
werkingen Centrum voor Levens- en Gezinsmoeilijkheden 
en Centrum Maatschappelijk Werk die onder hetzelfde 
dak huizen. Zodat de 700 vrijwilligers (je leest het goed) 
helemaal mee zijn met de werkingen.

1985

Het ‘Kontaktblad’ wordt ‘Contactblad’.
De reprografie gaat erop vooruit. Stilaan verschijnen er 
wat illustraties in de vorm van tekeningen en zelfs foto’s.
Vrijwilligerservaringen, vormingscycli voor vrijwilligers, 
verslagen van vrijwilligers- en vriendenfeesten en 
oudejaarsfeesten vullen de pagina’s. Samen met 
inhoudelijke artikels over hulpverlening. Armoede en 
vluchtelingen zijn vaak terugkerende thema’s.

De nieuwe redactie heet COMBE-
FI, Commissie Bekendmaking en 
Financiën. Ze bestaat uit Francis 
Decoster, Voorzitter van de Vrij-
willigerswerking, Rosa Hostens, 
diensthoofd en Georgette De-
windt, verantwoordelijke vrijwilli-
gers.
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1998

Ann Leys en Carine 
Dalle worden de 
verantwoordelijken 
voor de vrijwilligers en 
vormen, samen met Rosa 
Coppieters, vrijwilliger 
en Rein De Puysseleyr, 
secretariaatsmedewerker,  

de nieuwe redactie. Er wordt veel aandacht besteed aan passende illustraties. Aanvankelijk met veel knip- 
en plakwerk dat tot propere kopies moet leiden.
Inhoudelijk worden vele thema’s aangeboord. In 1999 volgt een fusie en verandert de naam van de steeds 
groter wordende organisatie naar CAW De Viersprong. Steeds meer deelwerkingen om over te schrijven.

2010 - heden

De volgende fusie naar 
CAW Noord-West-Vlaan-
deren, met nog meer nieu-
we deelwerkingen, zorgt 
voor heel veel inspiratie. 
De artikels stromen uit de 
pen. 
Maar hier stopt dus het 
Contactblad. Eindigen in 
schoonheid heet dat.

Dit is je huidige redactie, die afscheid neemt van jou, trouwe lezer.
Liesbeth Vanbiervliet, Bie Vallaey, Bénédicte Ongenae, Rein De Puysseleyr

1995

Rosa Hostens gaat met pensioen en draagt het vaandel 
over aan het nieuwe diensthoofd Eric Claes.
Contactblad doet verslag van de fusie naar Sociaal 
Centrum en het oprichten van de aparte Vzw Teledienst 
voor de vrijwilligerswerking.

2008

Mieke Lins wordt de nieuwe verantwoordelijke vrijwilligers en 
vormt een redactiespan met Rein De Puysseleyr.
Dankzij de vooruitgang in grafische en druktechnieken gaat het 
Contactblad er steeds professioneler uitzien.
Het ontbreekt de redactie niet aan inspiratie, mede dankzij nog 
een fusie naar CAW Regio Brugge.

Eric Claes, diensthoofd, Leen Devlieghere, ver-
antwoordelijke vrijwilligers en Rosa Coppieters, 
vrijwilliger, verzorgen de redactie.
De computer heeft zijn intrede gedaan. Ook de 
afdrukken (ondertussen fotokopies) zijn beter 
van kwaliteit.
Er vliegt al eens wat poëzie tussen de bladzij-
den. Het formaat verandert naar A4.
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17 oktober
werelddag van verzet tegen armoede

Het basisonderwijs werkt al langer met een maximumfactuur. Het probleem van betaalbaarheid stelt 
zich daardoor minder in dat onderwijsniveau, maar wel steeds meer in het secundair onderwijs. De 
kosten daar lopen sterk uit elkaar en zijn schoolafhankelijk, maar vanaf het 3de leerjaar ook afhankelijk 
van de studierichting.

De resultaten van de studiekostenmonitor (eerste graad SO) werden dit voorjaar (eindelijk) vrijgegeven.
Daaruit blijken enorme verschillen tussen scholen in de kosten die ze doorrekenen aan de ouders per
schooljaar. Sommige scholen maken duidelijk en effectief werk van kostenbeheersend beleid, maar dat 
doen ze lang nog niet allemaal. Een maximumfactuur wordt ook door de onderzoekers gezien als een 
manier om scholen te dwingen hun kostenbeleid onder de loep te nemen. Bovendien is dit een maatre-
gel die alle ouders ten goede komt, en die hen duidelijkheid biedt over de totale kost van een schooljaar.

Uiteraard kosten sommige studierichtingen, vanaf de tweede graad dus, meer dan andere. We pleiten 
dan ook niet voor één vast bedrag voor alle leerjaren en studierichtingen, maar voor een gedifferentieer-
de maximumfactuur. In de eerste graad moet één bedrag dan weer wél kunnen volstaan.
De monitor wees bovendien uit dat er steeds minder leerlingen deelnemen aan meerdaagse uitstappen 
in de eerste graad, dat de kosten hiervoor erg hoog zijn in vergelijking met het basisonderwijs, en dat 
het gebruik samenhangt met SES-kenmerken van een leerling. Daarom pleiten we naast een scherpe 
maximumfactuur voor de bijdrageregeling, ook voor een minder scherpe maximumfactuur als plafond 
voor uitstappen. Iedere leerling moet de kans krijgen om deel te nemen aan deze uitstappen.

Nu we weten hoeveel een schooljaar gemiddeld kost, moeten we bovendien besluiten dat de schooltoe-
lagen deze kost allesbehalve dekken. Zelfs de maximale toelage (waar slechts weinig leerlingen recht 
op hebben) ligt nog enkele honderden euro onder de gemiddelde studiekost. Het wordt dus hoog tijd 
dat deze bedragen opnieuw bekeken worden. Ook hier vragen we dat er aangepaste bedragen komen 
naargelang de studierichting, zodat de kostprijs geen drempel is voor jongeren om hun droomjob na te 
jagen.

Bron: www.netwerktegenarmoede.be/armoedeopschool

http://www.netwerktegenarmoede.be/armoedeopschool
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Overal in Vlaanderen en Brussel gaan onze verenigingen aan de slag met Het Langste Schoolbord. We 
geven kinderen én ouders de kans om hun droomjob in beeld te brengen. Op een schoolbord of met 
schoolbordfolie of krijtverf. Alle dromen zijn welkom!

Ook jij kan met je school, je vereniging, je wijk of met je vrienden je dromen in beeld brengen. Wat wil jij
later worden of welke toekomst droom je voor je kinderen? Laat je verbeelding de vrije loop en stuur de
foto’s of filmpjes door naar peter.heirman@netwerktegenarmoede.be. Wij brengen ze tegen 17 oktober
samen in een video vol dromen.

Bron: www.netwerktegenarmoede.be/armoedeopschool

mailto:peter.heirman@netwerktegenarmoede.be
http://www.netwerktegenarmoede.be/armoedeopschool
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ATD vierde wereld
project waarheid of fabel

Marijke Decuypere en Guy Malfait. 
Aan de onderkant ligt de lat altijd hoger. 
Verhalen uit de buik van de samenleving.

Uitgeverij EPO
Te koop in de boekhandel of via 
contact@atd-vierdewereld.be
vanaf oktober 2019
Kostprijs: 19,90€ (excl. verzendkosten)

In aanvulling op het boek is er de website 
www.aandeonderkant.be

Daarin kan u per thema 
achtergrondinformatie vinden over 
vooroordelen over mensen in armoede 
op basis van onderzoek.

mailto:contact@atd-vierdewereld.be
http://www.aandeonderkant.be
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BEKIJK HET EENS ANDERS

ATD Vierde Wereld wil vooroordelen over mensen in armoede ontkrachten met het project 
‘Waarheid of fabel’

Begin oktober ligt het boek ‘Aan de onderkant ligt de lat altijd hoger. Verhalen uit de buik van de 
samenleving’ van Marijke Decuypere en Guy Malfait in de boekhandel.

We geven u graag een voorproefje.

Twee stukjes over vakantie.

Op safari in de Kalmthoutse Heide

‘Wij gaan niet op vakantie naar het buitenland’, antwoordt Franky. Hij slist een beetje omdat hij onderaan 
een aantal tanden mist. ‘Wel doen we uitstappen in de buurt. En dan kiezen we plekken die op het 
buitenland lijken. Kijk, hier zijn we in de Kalmthoutse Heide. Het is precies alsof we in Afrika zitten.’
Iedereen aan tafel lacht terwijl Franky een foto op zijn gsm laat zien. ‘Amai ja, jullie zijn precies op 
safari!’, schatert Anita. Franky staat zijn met zijn zoon in T-shirt, korte broek en zonnebril op de neus in 
het zand, met op de achtergrond een boom die zo uit een documentaire van David Attenborough lijkt 
weggeplukt.
‘Onze Kevin heeft toen op school gezegd dat we naar Kenia waren geweest. Tja, al die andere jonge 
gasten doen ook zo van die zotte reizen, hij moet toch kunnen meepraten?’
Stefanie port mij aan: ‘En waar ga jij naartoe?’

Op vakantie in het ziekenhuis

Marc moest een week in het ziekenhuis blijven.De dokters ontdekten dat hij zijn medicatie voor zijn 
hartproblemen onregelmatig nam. God mag weten hoe je als straatbewoner überhaupt iets regelmatig 
kan doen? Samen met mijn collega zijn we Marc toen gaan bezoeken. Hij zag er goed uit. Verrassend 
goed eigenlijk.
‘Natuurlijk: goed eten, een bed en verzorgd worden door knappe verpleegsters, wat wil je nog meer?’, 
schertste hij.
Zijn woorden waren nog niet koud of een jonge verpleegster kwam vragen of hij iets nodig had. ‘Iets 
nodig?’ Marc dacht even na: ‘Ja, een briefje van honderd euro’, grapte hij. Hij knipoogde naar mij: ‘Zou 
jij hier ook niet willen liggen?’ 
‘Weet je,’ Marc werd opnieuw serieus, ‘ik ben blij dat ik hier een week kan zijn. Ik was eigenlijk al aan 
het zoeken hoe ik een tijdje in het ziekenhuis opgenomen kon worden om wat te rusten. Ik ga niet meer 
terug naar de straat, ik kan niet meer. Ik mag gelukkig een tijdje bij mijn zus wonen.’ Een week later, 
toen hij op dienst kwam en iedereen opmerkte dat hij er goed uitzag, vertelde hij over het verblijf in het
ziekenhuis als was hij een weekje op vakantie geweest.

Bron: ATD Vierde Wereld
Vierde Wereldblad september 2019

https://atd-vierdewereld.be/cms/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/Vierde-Wereldblad-van-september-2019.pdf
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17 oktober - actie
brugge         oostende

middelkerke

Donderdag 17 oktober 
“Soep’an d’horloge” 

11:45 tot 13:30 u.
Leopoldpark

Ontmoeting mensen in armoede 
en niet in armoede

met een kom soep en brood 
om zich samen te verzetten

tegen het onrecht 
van een leven in armoede

Meer info: 
Werkgroep 17/10: 
Kristine Decroos
0495 10 12 40

kristinedecroos@hotmail.com

Donderdag 17 oktober 
19:30u.

 Cultureel Centrum 
De Branding, 

Populierenlaan 35: 
Filmvoorstelling
‘I Daniël Blake’

Geconfronteerd met schrijnende verhalen 
over armoede, werkloosheid, een 

falende gezondheidszorg en repressieve 
arbeidsbemiddeling, klaagt regisseur Ken 

Loach de bewuste wreedheid van de 
overheid aan en neemt hij het op

voor de onrechtvaardig behandelde 
arbeidersklasse. 

 info: bea.verleyen@middelkerke.be
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een lijn voor solidariteit

ter gelegenheid van de kristallen verjaardag van

De Brugse vzw WIEDER bestaat 15 jaar. De organisatie is een huis en thuis voor en door mensen in 
armoede. De basiswerking is erg laagdrempelig, met een wekelijkse ontmoetingsnamiddag, huisbezoeken, 
ontspanningsactiviteiten, gespreksgroepen en een doorgedreven vrijwilligerswerking. 

15 jaar is uiteraard een reden om te feesten. En toch. De voorbije jaren is het aantal mensen in armoede 
en kansarmoede sterk gestegen, en is de solidariteit en het begrip voor situaties die armoede creëren 
afgenomen. Iets wat de mensen van vzw Wieder als maar vaker zelf aan den lijve ondervinden. Om de 
aandacht te vestigen op deze maatschappelijke evolutie lanceert vzw WIEDER een artistiek project: Een 
lijn voor solidariteit. 

Fotografe Femke Den Hollander fotografeert 60 Bruggelingen, die op hun rug een horizontale lijn laten 
body-painten. Vijftien mensen zijn bezoekers van vzw WIEDER, de andere 45 zijn Bruggelingen die 
reageerden op de oproep.
Samen vormen ze een fysieke lijn voor solidariteit. Elke aanwezige krijgt op zijn of haar rug een horizontale 
lijn gebody-painted. Alle deelnemers worden met ontblote rug in een cirkel geplaatst. Zo wordt een letterlijke 
en fysieke lijn voor solidariteit getrokken.

Het kristallen verjaardagsfeest van Vzw Wieder: 
Vrijdag 18 oktober 2019 in de Ryelandtzaal,  Achiel van Ackerplein 3, 8000 Brugge, 9.15 - 13.00 u.

Inschrijven via vzwieder@hotmail.com voor 13 oktober.

mailto:vzwieder@hotmail.com
https://f741e8a3-a-1c33e186-s-sites.googlegroups.com/a/cawnoordwestvlaanderen.be/startpagina-caw-noord-west-vlaanderen/rubrieken/1-mededelingen/mededelingen/uitnodigingkristallenverjaardagsfeestvzwwieder-vrijdag18oktober2019/uitnoding%20vzw%20wieder%2015%20jaar.pdf?attachauth=ANoY7co968liyCECyscyqFydWXt1fulMIUQekJnlwDxJ_UsU3Kj5xlfE4wll6uoDB0UjVIfvtYqguh9ZpFTVoDndmlH9fgt4c30ahmN_xei_EymzCcBqZsBlpp6OVko-_GMTxS1lIFVddw4QmiUDe5gvo8ClrdcjOSFewLqbA2v0A3PVWN0cCUQYdG_2o3y4NA22y7fk1hfFKC1GP-z5NWUFryXqrl-C6gHb6aQGdt3Daq9nt69CpCOqrqCJRUqTOb4m-Uf93rQZ5OMqR5QA8yYuqqQ2A_znJRB1PcYo2TGCPrnUEDzLj0sJvhIB6sLoXy4piwNhHPNLbUyhdPSyWARiro80FlZMKhMHP82WnPZMuM6bShtZ6lM0Rhd1ovCsSQ6rLgx4IeGwv3uBge18IS_JGxHGqGA5RVmLoNGjuHiE7DHPrVXVYkoAsnwIIPu6MHkkldgKDoN2&attredirects=0
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MIND-SPRING

CAW HELPT VLUCHTELINGEN OM TRAUMA’S TE VOORKOMEN

“Oorlog, verlies, een zware vlucht op zoek naar een betere toekomst, identiteitsvragen, het 
aanpassen aan het leven in een nieuw land, ... We stellen vast dat vluchtelingen en migranten heel 
vaak worstelen met die ervaringen. Meestal komen die emoties pas (terug) boven eenmaal de situatie 
hier min of meer stabiel is. Met het project MIND-SPRING wil het CAW vluchtelingen helpen om te 
voorkomen dat de problemen waar ze mee worstelen traumatisch worden of blijven.”

In 2018 sloegen de 3 West-Vlaamse CAW’s en de provincie West-Vlaanderen de handen in elkaar om 
het project MIND-SPRING in de regio de lanceren. Dit project - dat oorspronkelijk tot stand kwam in 
Nederland en reeds enkele jaren met succes door CAW Oost-Vlaanderen wordt aangeboden – richt zich op 
asielzoekers en mensen met een migratieachtergrond met als doel de mentale weerbaarheid te vergroten 
en de toekomst vanuit de eigen kracht aan te pakken. 

MIND-SPRING?

Het programma van MIND-SPRING bestaat uit een reeks van 6 bijeenkomsten, die in de eigen taal begeleid 
worden. Die begeleiding gebeurt door een trainer die zelf een asiel- of vluchtelingengeschiedenis heeft, en 
een professionele hulpverlener, de Mind-Spring co-begeleider.  Daarnaast zorgt een tolk voor simultane 
vertaling. 

MIND-SPRING is een inspirerende term die staat voor beweging en bloei.
Het psychisch evenwicht van vluchtelingen wordt zwaar onder druk gezet door trauma’s opgelopen in hun 
herkomstland en tijdens hun vlucht. De asielprocedure hier doorlopen en het opnieuw beginnen in een andere 
cultuur, in een andere taal maakt hun situatie nog moeilijker. De situaties, die stress en spanningsklachten 
veroorzaken, zijn niet altijd te veranderen. Je kan er echter wel invloed op uitoefenen door de manier 
waarop je ermee omgaat. Net hiertoe probeert MIND-SPRING bij te dragen.

Lancering MIND-SPRING in West-Vlaanderen

Met de steun van het Europese Interregproject AB Réfugiés Social – een samenwerking tussen Vlaamse, 
Waalse en Noord-Franse partners, werd de financiële steun verkregen om MIND-SPRING in West-
Vlaanderen aan te bieden tot en met maart 2021. CAW Noord-West-Vlaanderen – die voor de regio West-
Vlaanderen de rol van projectcoördinator op zich neemt - engageerde zich om dit aanbod ook na afloop van 
de projectsubsidie verder te organiseren.

Voor de zomer van 2018 organiseerden de West-Vlaamse CAW’s een opleiding voor kandidaat MIND-
SPRING co-begeleiders en trainers. CAW Oost-Vlaanderen stond in voor de deskundige begeleiding van 
dit aanbod. Na afloop beschikte het project in West-Vlaanderen over 8 trainers, inzetbaar in groepen met 
diverse talen zoals o.a. Arabisch, Russisch, Koerdisch, … Er werden ook 12 co-begeleiders opgeleid en dit 
vanuit verschillende professionele contexten zoals CAW, Sociaal Huis, Psychiatrisch Expertise Team, …

In september 2018 vond een lanceringsmoment plaats waarop geïnteresseerde welzijnsorganisaties, 
lokale besturen en doelgroep specifieke werkingen kennis konden maken met het aanbod. Met een 130-tal 
aanwezigen was dit een geslaagd initiatief.

MIND-SPRING: een groepsaanbod voor volwassenen, maar ook voor jongeren

Naast het aanbod van MIND-SPRING voor volwassenen, wordt er ook ingezet op MIND-SPRING Junior, dat 
zich richt op jongeren tussen de 14 en de 18 jaar.  Net zoals dit bij het aanbod naar volwassenen het geval 
is, bestaat MIND-SPRING Junior uit 6 sessies van telkens 2 uur waarin thema’s als omgaan met stress en 
stressklachten, verlies en rouw, grip krijgen op de toekomst, omgaan met verschillende culturen aan bod 
komen. Elke sessie wordt afgesloten met ontspanningsoefeningen. Het aanbod is voor de deelnemers 
steeds gratis.
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Sinds eind 2018 vonden in West-Vlaanderen verschillende groepen plaats en dit in een brede waaier 
van talen. Ook in het najaar van 2019 staan nog heel wat groepen gepland. Interesse? Een volledig 
overzicht is te vinden op https://www.caw.be/voor-professionals/samenwerking-projecten/mind-spring-
west-vlaanderen/. 

Meerwaarde van MIND-SPRING

Het feit dat de groepen in de taal van de deelnemers 
worden georganiseerd, wordt door de deelnemers als 
drempelverlagend beschouwd. Ook de inzet van een 
ervaringsdeskundige als trainer draagt hiertoe bij. De 
samenwerking tussen de trainer en een tot co-begeleider 
opgeleide hulpverlener zorgt ervoor dat deze laatste meer en 
beter aansluiting vindt bij de leefwereld van de deelnemers. 
Bovendien laat het hulpverleners toe om ervaringen en 
opgedane know how in het kader van cultuursensitief 
werken mee te nemen naar zijn of haar werkcontext. 

Door het groepsgerichte aanbod is er plaats voor 
(h)erkenning, uitwisseling en interactie tussen de 
deelnemers.

Interesse om zelf deel uit te maken van het 
MIND –SPRING verhaal?

In 2020 bieden de West-Vlaamse CAW’s in 
samenwerking met CAW Oost-Vlaanderen opnieuw 
opleidingen voor kandidaat co-begeleiders en trainers 
aan. 

• Heb je zelf een achtergrond als vluchteling of  
  asielzoeker en werk je graag met groepen?  
  Dan is MIND-SPRING trainer worden misschien  
  iets voor jou. Momenteel zijn we specifiek op  
  zoek naar trainers die inzetbaar zijn voor  
  volgende talen: Frans, Pashtu, Tygrinia, Engels,  
  Somalisch, Arabisch, Farsi en Dari.
• Ben je actief als hulpverlener en wil je weten wat  
  het inhoudt om co-begeleider te worden?
• Spreek je naast Nederlands ook vlot een van  
  bovengenoemde talen en lijkt je het interessant  
  om te tolken binnen MIND-SPRING groepen?

Neem dan zeker contact op met Katrien Vanhooren via 
mindspring@cawnoordwestvlaanderen.be voor meer info.

Enkele reacties van deelnemers

“Ik begrijp nu beter wat de symptomen zijn 
van stress.”
 
“De ontspanningsoefeningen hebben mij 
echt deugd gedaan.”
 
“Mind-Spring gaf me weer wat hoop en 
moed tijdens de lange wachttijd van mijn 
procedure.”
 
“Ik kwam zeer graag naar de sessies omdat 
het me hielp om even aan iets anders te 
denken.”
 
“Mind-Spring heeft me helpen inzien dat 
– zelfs al is mijn asielvraag negatief – het 
leven niet ophoudt. Er zijn altijd nieuwe 
mogelijkheden en kansen.”

Een co-begeleider:
“Ik leerde zelf heel wat bij over wat het 
moet betekenen om vluchteling te zijn, de 
vele frustraties waar men mee te maken 
krijgt tijdens de vlucht, maar ook over de 
moeilijkheden en de ingewikkelde en lange 
procedures die mensen moeten doorlopen 
om asiel aan te vragen.”

https://www.caw.be/voor-professionals/samenwerking-projecten/mind-spring-west-vlaanderen/.  
https://www.caw.be/voor-professionals/samenwerking-projecten/mind-spring-west-vlaanderen/.  
mailto:mindspring@cawnoordwestvlaanderen.be
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preventieteam
FOCUS

Het preventieteam zet zich in op 4 centrale thema’s: 

• armoede
• wonen
• gezin en relaties
• slachtoffer, dader en detentie

Het preventieteam zet zich in op 5 kwetsbare doelgroepen: 

• mensen in armoede
• mensen in sociaal isolement
• LGBT+ (lesbian, gay, bisexual, transgender)
• maatschappelijk kwetsbare jongeren
• mensen met een migratieachtergrond en vluchtelingen

DOELEN

Vanuit de inhoudelijke FOCUS formuleren we doelen. De resultaten die we willen bereiken worden 
opgenomen in ons beleidsplan en jaaractieplannen. 

• We werken met een jaarthema.
• We werken acties uit op basis van signalen.
• We ontwikkelen eigen sensibiliseringsacties.
• We richten ons op rechtendetectie en onderbescherming.
• We bieden ondersteuning aan de jongerenteams rond preventie.  
• We bieden ondersteuning aan preventieve acties in netwerken in het werkingsgebied.

Wat preventie al heeft gedaan en nog zal doen:

 # Stilstaan bij wat sociaal werk is, kan zijn, doet, wel of niet moet doen. 

Preventieteam bracht alle hulpverleners van ons CAW samen op een personeelsdag om hierover na te 
denken en uit te wisselen.
Dat is wat het preventieteam met deze inhoudelijke personeelsdag ook beoogde: stilstaan bij wat sociaal 
werk is, kan zijn, doet, wel of niet moet doen. En ook over waarom en hoe dan.

 # ‘Eenzaamheid aanpakken’ - Inspiratie voor lokale besturen

Het Preventieteam ontwikkelde een inspiratiegids voor lokale besturen. Deze gids wil een aantal handvatten 
aanreiken om lokaal en preventief aan de slag te gaan met het thema.
De gids geeft wat duiding en actualiteit mee over het thema, belicht enkele good practices uit Vlaanderen 
en Nederland, zet een documentairefilm en een interview met Chris Mestdagh van Krachtnet in de kijker . 
Er wordt ook telkens aangegeven hoe men concreet aan de slag kan met de informatie.
Om scholen te sensibiliseren ontwikkelde CAW Noord-West-Vlaanderen ook een educatieve leidraadvoor 
scholen om actief met dit thema aan de slag te gaan in de klas of in een groep.

 # Ieders Stem Telt /Verkiezingdebat /#komafmetarmoede

Het samenwerkingsverband ‘Ieders Stem Telt’ organiseerde op donderdag 09 mei 2019 een West-
Vlaams Verkiezingsdebat over warm en sociaal beleid in de Magdalenazaal met een preview van de 
fototentoonstelling #unteilbar #vrijheid en live-streaming naar andere plaatsen in West-Vlaanderen.

 # Brugge, een sociale en solidaire stad /Actie bij de eerste gemeenteraad
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 # Dialoogtafels Gezondheid

Goede en betaalbare gezondheidszorg is een basisrecht. Toch heeft niet iedereen een gelijke toegang 
tot de gezondheidszorg.
Op 4 december 2019 organiseerde Dialoogstad Brugge Dialoogtafels in het Stadhuis van Brugge om 
de hete hangijzers te bespreken.

 # Campagneweek IFG

Op 25 november - Internationale dag tegen geweld op vrouwen - start de campagneweek tegen 
partnergeweld en huiselijk geweld.
Preventieteam lanceerde een campagnefilmpje in samenwerking met Stad Brugge en Lokale Politie 
Brugge.

 # Rechtenverkenner

Op 18 oktober 2018 stelde CAW Noord-West-Vlaanderen de Rechtenbundel Brugge voor. Deze 
rechtenbundel werd ontwikkeld door het Preventieteam van CAW Noord-West-Vlaanderen en geeft 
een overzicht van sociale voordelen en tegemoetkomingen op gemeentelijk niveau. We stellen vast dat 
er nog altijd veel burgers zijn in Brugge die te weinig weten over hun grondrechten en sociale rechten 
en die bijgevolg onderbeschermd zijn. De rechtenbundel bestaat uit ongeveer 50 fiches die per thema 
geordend zijn.

 # Actie 17 oktober

17 oktober is internationaal de Dag van verzet tegen extreme armoede. Samen met een grote groep 
medestandersorganisaties, Samenlevingsopbouw, ‘t Sas en verenigingen, werkte het Preventieteam 
mee aan een manifestatie op de Burg van Brugge om aandacht te vragen voor de mensen die in 
armoede leven. 

 # Een greep uit de komende plannen:

september 2019: Internationale Dag Suïcidepreventie
 - uitwerken en verspreiden campagnefilmpje rond suïcidepreventie
 - ruggensteun van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding perstekst

november 2019: Campagne tegen geweld 
 - ondersteuning bieden aan de campagne van Stad Oostende 
 - ondersteuning bieden aan de campagne van Stad Brugge
 - uitwerken en lanceren van een Provinciale campagne, samen met CAW Zuid- en  

 CAW Centraal-West-Vlaanderen
oktober - december 2019: 
 Mindspring loopt door
Van oktober tot december worden er groepen Mindspring voor volwassenen en Mindspring Junior 
gepland in Oostende, Nieuwpoort, Kortrijk en Brugge. 
 Rechtenbundel: update
De Rechtenbundel voor Brugge wordt geudatet. 

Aurelien Marthe Katrien Femke Jens
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Op 25 november - Internationale dag tegen geweld op vrouwen - start de campagneweek tegen 
partnergeweld en huiselijk geweld.

In 4 op 5 aanmeldingen van familiaal geweld zijn ook kinderen blootgesteld aan geweld. In 3 van de 5 
gevallen zijn ze zelf ook slachtoffer. Voor hen heeft het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) een 
apart hulpaanbod en maakt hiervoor gebruik van het zorgenpopje. Een knuffel, een vriend waarbij ze 
veilig zijn, die hun geheimen bewaart of net datgene vertelt wat ze zelf niet kunnen zeggen.

Zorgenpopjes/vriendjes zijn een hulpmiddel in onze begeleidingen. Het kind kan er zijn zorgen in kwijt 
en dan in de gesprekken overlopen we die. Een dagboek voor kleine kinderen.
 Andere Caw’s hebben reeds zo’n popjes van een actie van KVLV in 2017.

Zorgenpopjes maken voor het CAW

KVLV-vrijwilligers maakten maar liefst 485 zorgenpopjes voor kinderen die slachtoffer of getuige zijn van 
familiaal geweld. KVLV overhandigde de knuffels aan het CAW en het CAW zorgt ervoor dat elk popje 
goed terechtkomt. Bekijk het fotoalbum.

Maak zelf een zorgenpopje

Hoe je dit doet lees je hier
http://www.kvlv.be/NL/Zogemaakt/articleType/ArticleView/articleId/2177/Knuffel-de-zorgen-weg

zorgenvriendjes

https://www.flickr.com/photos/53462786@N03/sets/72157689829363784
http://www.kvlv.be/NL/Zogemaakt/articleType/ArticleView/articleId/2177/Knuffel-de-zorgen-weg
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brief van dikke freddy

Aan Bart De Wever, minister van uitstel

Geachte heer,

Ik wil u van harte feliciteren en ik wil u raad vragen. Officieel bent u dan wel geen minister, maar feitelijk 
bent u het wel want volgens het dagblad bent u de man die aan alle touwtjes trekt. U slaagt er op 
voortreffelijke wijze in om zo veel mogelijk dingen op de lange baan te schuiven en daar tegelijkertijd 
applaus voor te krijgen. De Vlaamse regering zou gevormd worden tegens 23 september, maar het is nu 
al duidelijk dat het er niet van komt. De nieuwe Belgische regering wordt verwacht tegen Sint-Juttemis. 
Retourgeld voor blikjes, kilometerheffingen, de bouw van nieuwe sociale woningen, de reparatie van 
de toiletten in de treinen van de NMBS, het opvullen van de putten in trottoirs: het wordt allemaal op de 
lange baan geschoven. Uw strafste toer vind ik dat ook het behalen van een begrotingsevenwicht in ons 
landje nu voorzien wordt tegen de tijd dat u al lang van een verdiend pensioen zal genieten.

Het is bij dat laatste dat ik u om raad wil vragen. Ik zit zelf namelijk ook met een serieus begrotingstekort. 
Ik heb mijn schuldbemiddelaar uitgelegd dat ik mijn uiterste best wil doen om mijn tekort te verminderen 
om op hetzelfde moment als de Belgische regering een evenwicht te bereiken. Luid gelach was de 
reactie, plus de mededeling dat mijn weekgeld waarmee ik eten, drinken en alle andere dagelijkse 
behoeften moet betalen van 42 euro naar 38 euro wordt teruggeschroefd. De aanschaf van een nieuw 
paar schoenen (die ik dringend nodig heb) was onbespreekbaar. Ik moet dat onderwerp volgende 
maand maar eens terug ter sprake brengen.

Wetend dat u erin slaagt, om ondanks diepe geldputten, 36 straaljagers aan te schaffen en prachtige 
nieuwe burelen voor de Antwerpse politie te bouwen zou ik graag enig advies krijgen om het volgende 
gesprek met mijn schuldbemiddelaar voor te bereiden. Denkt u dat ik best bluffend en lachend binnenkom 
of is het beter om zwijgend en met de kop tussen de schouders op de mij toegewezen stoel te gaan 
zitten? Is het zinvol om een half uur op voorhand zichtbaar in de wachtzaal te zitten of kom ik beter twee 
minuten te laat? Doe ik alsnog mijn tot op de draad versleten schoenen aan mijn voeten of meld ik mij 
blootvoets? Met volle vertrouwen in uw strategisch inzicht kijk ik uit naar uw adviezen en groet ik u met 
de meeste 
Hoogachting,

Dikke Freddy

Brieven van Dikke Freddy is een column van Erik Vlaminck
Bron: Sociaal.net
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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

verwijsbrief televestiaire

vorming EHBO voor vrijwilligers

Op donderdag 3 oktober 2019 werd een vormingssessie EHBO georganiseerd voor een 15-tal vrijwilligers. 

In deze vorming kwamen volgende zaken aan bod:
• Basiskennis over het verlenen van eerste hulp
• Een noodsituatie benaderen op een efficiënte en vlotte manier
• EHBO bieden aan een slachtoffer in ademnood of dreigende verstikking
• Vrijhouden van de luchtwegen bij een bewusteloos slachtoffer
• Herkennen van een slachtoffer met hartproblemen, een beroerte of vergiftiging
• Het verzorgen van brand- en huidwonden en een verstuiking
• Kennis over het uitvoeren van een reanimatie.

Onze cliënten zijn in veilige handen !

Televestiaire is een tweedehandswinkel van kledij en klein huishoudelijk materiaal.
De prijzen zijn laag. Als je een verwijsbrief hebt, krijg je korting of een gratis pakket.

Wie heeft hier recht op? Mensen met een laag inkomen: leefloon, vervangingsinkomen, inkomen onder de
Europese armoedegrens.
Je hebt hiervoor een verwijsbrief van een sociale dienst zoals OCMW of CAW nodig. Vanaf heden kan men 
hiervoor ook terecht bij de Dienst Maatschappelijk Werk van een ziekenfonds.
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goed  en  ander  nieuws

in 1998 werd de rubriek goed nieuws geboren

moeder- en vadergroep gingen op uitstap

“We zijn naar de zoo van Planckendael geweest met mannen en vrouwengroep.
Op de trein zat een man van 73 jaar. Hij was op weg naar de Zoo Antwerpen. Vroeger was hij portier in de 
Zoo. 
Hij vroeg waar we naartoe gingen, allemaal vrouwen...
Opeens sprak hij me aan en vroeg of hij iets mocht voorlezen voor ons. 

‘Een groepje dames, wat jonger en wat ouder gaan samen op pad, schouder aan schouder.
Het zijn moedige moeders, en reken maar dat ze zonder gevaar dicht bij de wilde dieren willen zijn
al zijn die gevaarlijk, groot of lief en klein’

Hij had dit op een minipapiertje geschreven.

Verbindende communicatie.

Groeten, Trees”

Dit was tegelijkertijd de allerlaatste activiteit van de moeder- en vadergroep. Het groepswerk stopt, samen 
met de loopbaan van Trees Vandenbussche, die met pensioen gaat.
Bedankt, Trees, voor de tientallen jaren inzet!



in memoriam

De heer Pierre DeVrieNDT

oVerleDeN 10 augusTus 2019

VaDer VaN

liliaNe DeVrieNDT

MeDewerksTer iNlooPceNTruM

caw NoorD-wesT-VlaaNDereN

MeVrouw Maria VaN houDT
geboreN 29 DeceMber 1925

oVerleDeN 30 augusTus 2019

schooNMoeDer VaN

TiNe wyNs

DirecTeur PersoNeel

caw NoorD-wesT-VlaaNDereN

De heer Marcel PolleT
geboreN 18 juNi 1932

oVerleDeN 16 juNi 2019

VaDer VaN

Marijke PolleT

MeDewerksTer jeugDzorg MiDDeNkusT

caw NoorD-wesT-VlaaNDereN

Nu je mijn handen niet meer aan kunt raken, 
raak je mijn hart nog duldelijker aan

Toon Hermans

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
• Sportieve herenschoenen
• 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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Oudejaarsavondfeest
voor kansarmen

en mensen die ongewild alleen zijn

Ook dit jaar vindt opnieuw het traditionele Oudejaarsavondfeest voor de 
kansarmen en alleenstaanden plaats in het college Sint-Leo-Hemelsdaele 
aan de Potterierei 12 in Brugge. 

Wie Oudejaarsavond niet alleen wil vieren, is hartelijk welkom! De deuren 
gaan open om 18.30 uur. 
De organisatie is in handen van de Liergemeenschap, het CAW en het 
Bisdom Brugge.

Op het programma: een  welkom met aperitief, koud buffet met frietjes, 
dessert met koffie in een warme en hartelijke sfeer met niet te vergeten: het 
aftellen naar middernacht! 

We zoeken nog extra vrijwilligers als tafelgenoot of voor de 
versterking van de ploeg die instaat voor buffet, bar of afwas. 

Meer info via mail naar: oudejaar@delier.be

mailto:oudejaar@delier.be


Zonder vrijwilligers geen CAW
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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 Middenkust, LOGiN, ‘t Salon, EXIT, Bezoekruimte.

Van harte dank voor uw steun.

U maakt het verschil.




