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Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Oost-Vlaanderen is een pluralis-
tisch centrum dat deskundige hulpverlening biedt aan iedereen met pro-
blemen. Het CAW informeert, begeleidt en biedt onderdak aan mensen 
met moeilijkheden in relaties, huisvesting, werk, enz.  Vooral maatschap-
pelijk kwetsbaren zoals daklozen, slachtoffers van geweld, jongeren, enz. 
zijn onze doelgroepen. Samen met hen zoeken onze hulpverleners naar 
een werkbare oplossing voor hen en hun omgeving. Onze hulp is profes-
sioneel, divers, vertrouwelijk en anoniem. CAW Oost-Vlaanderen is er-
kend door het Vlaams Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. 

Contact opnemen is eenvoudig: in elke regio van Oost-Vlaanderen 
heeft het CAW verschillende aanspreekpunten. Je kunt er terecht met 
of zonder afspraak. Voor info kijk op www.cawoostvlaanderen.be of bel  
naar 078 150 300.

Het CAW werkt met lokale projecten waarvoor voortdurend financiële steun nodig is.

Wist je...
dat we bij CAW Oost-Vlaanderen beschikken over een prachtig gere-
noveerd gebouw op het Kerkplein in Dendermonde. De geklasseerde 
gevel van het gebouw met huisnummer 30 is gerestaureerd en alles wat 
zich erachter bevindt is een puik staaltje van moderne architectuur. 

dat we dit op 14 maart 2017 officieel geopend hebben in aanwezigheid 
van burgemeester Piet Buyse.  

dat de aanwezigen op de opening werden rondgeleid en geïnformeerd 
over onze werking. En dat we afsloten met een gezellige receptie. 

dat het Onthaalteam voor volwassenen en het JAC daar hun intrek ne-
men en er de cliënten vanaf midden april 2017 ‘warm zullen onthalen’! 

Wat is caW 
oost-Vlaanderen?

Warm onthaal
in Dendermonde

Redactie: Alain Slock  - Ann Driessen - Kris De Vos - Linda Mentens
 Marianne Du Pré - Noël Callebaut - Rita De Vis - Veerle Lefevre
 Viviane Bulthé - Maarten Muller & Wilfried Doom (fotografie)
Lay-out: One Advertising - www.one-advertising.be
Info: mariannedupre@cawoostvlaanderen.be - 0471 98 36 80
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Als aandachtige lezer die het wel en wee 
van CAW Oost-Vlaanderen volgt, zal je 
aan dit lentenummer van Magis merken dat 
er iets aan het veranderen is binnen het 
CAW. Naast een jaarlijkse terugblik op onze 
dienst- en hulpverlening aan de burgers die 

in Oost-Vlaanderen verblijven of wonen, kan je verder ook le-
zen hoe en waarom we het voorbije jaar gesleuteld hebben aan 
onze interne organisatie. 

Om beter te kunnen aansluiten op het niveau waar de mensen 
hun problemen aanvoelen en beleven, hebben we onze organi-
satorische regiostructuur verlaten en focussen we ons meer 
op de kleinere gebieden van de 14 kleinstedelijke zorgregio’s 
die samen elke gemeente van Oost-Vlaanderen dekken. Dit zijn 
regio’s rond Gent, Eeklo, Deinze, Sint-Niklaas, Beveren, Den-
dermonde, Lokeren, Wetteren, Aalst, Ninove, Geraardsbergen, 
Oudenaarde, Zottegem en Ronse. In al deze kleinere regio’s 
hebben we CAW-vestigingen of aanspreekpunten waar men-
sen met hun problemen en hun vragen terechtkunnen. We 
bedienen hen op sommige plaatsen tijdens vrije openingsuren, 
maar meer en meer na afspraak of online, zodat vervelende 
wachttijden zoveel mogelijk kunnen vermeden worden. Daar-
naast blijven we uiteraard de residentiële opvang en (ambulan-
te) begeleiding van dak- en thuislozen verzekeren. We zijn hier-
bij gestart met een interne oefening om onze opvangplaatsen 
en begeleidingscapaciteit beter te spreiden en toegankelijker te 
maken voor heel Oost-Vlaanderen.

Deze interne reorganisatie komt ook tegemoet aan een effici-
entere en effectievere interne ondersteuning en opvolging van 
onze medewerkers, vrijwilligers, gebouwen, administratie,  in-
novatieve ontwikkelingen,... Hiermee willen we beter inspelen 
op de voortdurend veranderende maatschappelijke problemen 
en de stijgende verwachtingen van de samenleving en de over-
heid om hierop adequaat te reageren.

Zoals blijkt uit onze jaarcijfers 2016, stonden we vorig jaar 
weer paraat voor duizenden vragen van mensen die in Oost-
Vlaanderen wonen of al dan niet tijdelijk verblijven. Hierbij wer-
den we in belangrijke mate bevraagd op de door ons gekende 
probleemterreinen zoals woonproblemen, relatieproblemen, 
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naar 14 zorgregio’s

Editoriaal

Van dakloze naar...

Grenzeloze inzetCijfers
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Opgeklopt

12

Opening CAW-Huis
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Preventie Partnergeweld

partnergeweld, financiële problemen, psychische problemen, 
identiteitsproblemen, justitiële problemen, slachtofferschap, 
eenzaamheidsproblemen,…  

We zijn enerzijds verheugd dat zoveel mensen vertrouwen 
hebben in het CAW, maar anderzijds stemt dit ook tot naden-
ken over hoe we er als rijke samenleving toch maar moeilijk in 
slagen om de levenskwaliteit van vele burgers te garanderen.

Tot slot willen we onze samenwerkingspartners, sympathi-
santen, sponsors, subsidiërende overheden, medewerkers en 
vrijwilligers hartelijk danken om wat we dankzij hen als CAW 
weer konden realiseren voor al deze burgers die het op een of 
ander vlak moeilijk hadden!

 Patrick Seys - Algemeen directeur
patrickseys@cawoostvlaanderen.be   
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The proof of the pudding... 

Happy 2017!! 
Vuurwerk, klinkende glazen en goede gezond-
heidswensen. Het zijn de traditionele kenmerken 
van oud naar nieuw. In alle stilte veranderde er 
diezelfde nacht binnen CAW Oost-Vlaanderen 
echter heel wat. Voor ons luidde Nieuwjaar de 

definitieve ‘omkanteling’ naar een nieuwe interne structuur in.  
 
Hoe kunnen we u beter helpen? 
Een structuurverandering is in de eerste plaats een interne aangele-
genheid. Maar ook voor de buitenwereld waren er, drie jaar na onze 
fusie tot één CAW voor heel Oost-Vlaanderen, al wat redenen om 
aan onze organisatie te sleutelen: het steeds groeiende belang aan 
samenwerking met lokale organisaties en besturen, de nood aan het 
versterken van netwerken rond mensen in kwetsbare situaties of 
de uitdagingen en opportuniteiten van vermarkting om er een paar  
op te noemen.

CAW Oost-Vlaanderen 2.0 
De meest in het oog springende verandering is wellicht het verdwij-
nen van regio’s in onze interne beleidsstructuur. Waar er voorheen 
regionale directie, coördinatoren en teambegeleiders bestonden, wer-
ken we nu met thematische directieleden en coördinatoren en zijn 
de teambegeleiders naast inhoudelijke specialisten in hun deelwerking 
ook lokale contactpersonen. Hiermee beogen we meer duidelijkheid 
naar externe partners te bekomen en intern kortere beslissingslijnen 
te installeren. 

zijn we klaar 
voor de toekomst? Kris De Vos, coördinator

DIRECTIE

Patrick Seys
Algemeen directeur
patrickseys@cawoostvlaanderen.be 

Alain Slock
Inhoudelijk directeur 
alainslock@cawoostvlaanderen.be 

Marc Baele
Operationeel directeur 
marcbaele@cawoostvlaanderen.be 

Lieve Vermeire
HR directeur  
lievevermeire@cawoostvlaanderen.be 



The proof of the pudding... 
In essentie komt het er voor ons op aan of alle wijzigingen hun effect 
hebben op onze kernopdrachten naar mensen in kwetsbare situaties. 
Geraken deze vlotter tot bij onze fysieke, telefonische of digitale voor-
deur? Of als dit moeilijk ligt, zijn we aanwezig op die plaatsen waar 
de meest kwetsbaren komen en bouwen we daar bruggen naar hulp? 
Is ons begeleidingsaanbod geografisch dekkend, toegankelijk en gelijk-
waardig? We stellen steeds bij om ons contract met kwetsbare burgers 

nog beter na te komen. We zullen onze resultaten blijven meten en 
afzetten tegenover de verwachtingen van onze partners.  

Bijhoudlink! 
We berichten zoveel en zo goed als mogelijk, maar er zal de komende 

maanden nog wel één en ander wijzigen en de Magis verschijnt slechts 
driemaandelijks. Daarom zullen we alle verdere wijzigingen op onze web-
site aankondigen onder www.cawoostvlaanderen.be/reorganisatie2017
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COÖRDINATOREN en de thema’s waarvoor ze aanspreekbaar zijn

Agnes Onghena
agnesonghena@cawoostvlaanderen.be 

Els Goossens
elsgoossens@cawoostvlaanderen.be 

Marc De Veirman
marcdeveirman@cawoostvlaanderen.be 

Leen Baeke
leenbaeke@cawoostvlaanderen.be 

CAW-Onthaal, JAC/Jongerenonthaal, 
Crisishulp, Jeugdhulp, Mensen in een precair 
verblijfsstatuut, Vluchthuis, Hulplijn 1712 
en Geïntegreerd Breed Onthaal.

CAW-Onthaal, JAC/Jongerenonthaal, 
Crisishulp, Jeugdhulp, Mensen in een precair 
verblijfsstatuut, Vluchthuis, Hulplijn 1712 
en Geïntegreerd Breed Onthaal.

Preventieve woonbegeleiding ter voorkoming 
van uithuiszetting, Woonbegeleiding met 
of zonder opvang, Housing First/Housing Led, 
Solidair wonen en Acute opvangnetwerken. 

Preventieve woonbegeleiding ter voorkoming 
van uithuiszetting, Woonbegeleiding met 
of zonder opvang, Housing First/Housing Led, 
Solidair wonen en Acute opvangnetwerken. 

Nachtopvang en Winteropvang 
voor dak- en thuislozen, Inloopcentrum, 
Sociale Moestuin en armoedebestrijding. 

Forensisch Welzijnswerk, Justitieel Welzijnswerk, 
Slachtofferhulp, Partner- en intrafamiliaal geweld, 
Daderbegeleiding, Gerechtelijk alternatieve maat-
regelen en Preventie van radicalisering. 

Interne, externe, online en merkcommunicatie, 
organisatieontwikkeling en ICT architectuur. 

Persoons- en relationeel welzijnswerk, 
Budgethulpverlening, Preventie van schulden, 
Bezoekruimte, Hoog conflictueuze 
echtscheidingen, Ouderenmisbehandeling 
en onlinehulp. 

Joke Merlaen
jokemerlaen@cawoostvlaanderen.be 

Mieke Van Durme
miekevandurme@cawoostvlaanderen.be 

Kris De Vos
krisdevos@cawoostvlaanderen.be 

Koen Clottens
koenclottens@cawoostvlaanderen.be 
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je had erbij 
moeten zijn!
December 2016 was een 
uitzonderlijk warme periode.

Niet qua temperatuurgemiddelde 
natuurlijk, maar vooral onder de 
vorm van hartverwarmende acti-
viteiten.

Het begon met de ‘Rode Neuzen 
Dag’ op 3 december, waarbij er on-
der het motto ‘Lachen helpt’ geld 
werd ingezameld voor kinderen 
met psychische problemen. In heel 
Vlaanderen werd die dag trouwens 
bij deze tweede editie van de Rode 
Neuzen Dag – een initiatief van 
VTM, Qmusic en Belfius – meer 
dan vier miljoen euro verzameld!

Het ingezamelde geld zal worden 
aangewend om huizen te openen 
waar jongeren met psychische 
problemen terechtkunnen. Het is 
de bedoeling om in elke provincie 
zo’n huis te openen. In onze pro-
vincie is CAW Oost-Vlaanderen één 
van de partners die in Gent zo’n 
thuishaven willen uitbouwen.

Even later was ook voor ons ‘De 

Warmste Week’ van Studio Brussel 
in de kerstperiode een prachtige 
afsluiter van het jaar.

Samen met onze vrienden van 
Decathlon Gent organiseerden de 
mensen van het Vluchtelingen-
team op 13 december het ‘Warm-
ste Sportevenement’ op het Gentse 
Sint-Pietersplein, met onder ande-
re een levensgrote tafelvoetbal.

Onder een grijze, kille hemel gaven 
de burgemeester van Gent en zijn 
schepencollege de aftrap voor wat 
een prachtige dag zou worden… 
Het enthousiasme van de vele 
deelnemers en bezoekers was 
hartverwarmend! En de warme 
drankjes en lekkere hapjes deden 
de rest. 

Dit is nog maar een klein tipje van 
een vlag die een heel ruime lading 
dekte. Je ziet: je had erbij moeten/
kunnen zijn! Afspraak eind dit jaar 
in de ‘warme maand december’?
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WARMSTE SPORTEVENEMENT GEORGANISEEERD DOOR HET VLUCHTELINGENTEAM VAN CAW OOST-VLAANDEREN
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Op donderdag 19 januari werd 
een delegatie van ons CAW samen 
met vier andere Oost-Vlaamse 
verenigingen uitgenodigd in Oos-
takker door het selectiecomité 
van de regio Oost-Vlaanderen van 
de BNP Paribas Fortis Foundation. 
Deze organisatie reikte voor het 
zevende jaar op rij awards uit aan 
educatieve projecten van Belgische 
verenigingen die hulp bieden aan 
kansarme kinderen en jongeren in 
moeilijkheden.

CAW Oost-Vlaanderen viel dit jaar 
in de prijzen voor de opleiding 
tot jeugdadviseurs die JAC Oost-
Vlaanderen vorig jaar heeft aan-
geboden. Hierbij worden jongeren 
wegwijs gemaakt in de (jongeren)
hulpverlening en worden ze opge-
leid om leeftijdsgenoten te kunnen 
bijstaan en adviseren, wanneer 
deze vragen of problemen hebben.

In 2016 kon JAC Oost-Vlaanderen 
deze opleiding organiseren dankzij 
middelen van de Lions Club. Door 
de bijbehorende geldprijs van de 
award van de BNP Paribas Fortis 
Foundation kan dit project ook in 
2017 opnieuw plaatsvinden!

Aw
Ard voor jeugdAdviseurs
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ook professionals
sensibiliseren Linda Mentens, stafmedewerker

PREVENTIE PARTNERGEWELD

Om zijn opdracht van algemene pre-
ventie uit te voeren bewandelt het 
CAW verschillende sporen. De initia-
tieven van het team Partnergeweld il-
lustreren goed deze diversiteit. Tegelijk 
tonen ze aan dat preventie net zoals 

hulpverlening nooit vrijblijvend is: het gebeurt allemaal 
vanuit een visie, die je keuzes beïnvloedt.

Teambegeleider Guy Van Der Vurst en zijn team hebben in de loop der 
jaren een relationele visie op partnergeweld ontwikkeld, die ze met hun 
preventieve acties willen uitdragen. Geweld is volgens hen het gevolg van 
de dynamiek tussen mensen: actie wekt reactie, die weer tot actie leidt 
die… soms escaleert en grenzen overschrijdt. De hulpverleners stellen 
zich zeer consequent neutraal op tegenover beide partners van een 
koppel en houden zo voor beiden de deur naar de hulpverlening open.  

Deze visie draagt het team al jaren op verschillende manieren uit.  

Het sensibiliseren van het brede publiek helpt het onderwerp 
bespreekbaar te maken en verlaagt de drempel naar de hulpverlening. 
Jaarlijks neemt het CAW deel aan de organisatie van een ‘Dag tegen 
huiselijk geweld’ (15/11) met lezingen, verdeling van gadgets en weer-
baarheidstrainingen. De aandacht gaat steeds naar initiatieven die hui-
selijk geweld bespreekbaar maken en de aandacht trekken op een toe-
gankelijke manier, soms met een vleugje humor en vaak met behulp van 
beeldmateriaal. Een kunstfotograaf werd aangesproken om vanuit onze 
visie een beeldenreeks te maken over dit thema.   

Een ander spoor focust op de opleiding van professionele hulpverleners 
uit diverse disciplines: huisartsen, medewerkers van politie, justitie en 
parket. Tijdens vormings- en infomomenten voor deze groepen geven 
Guy en zijn medewerkers hun visie door. Hun volharding heeft vruchten 
afgeworpen: het onderwerp ‘Huiselijk geweld’ is intussen opgenomen in 
het curriculum van de huisartsenopleiding en is al een aantal jaren een 
vast onderdeel van de interne vorming van politiemensen.   

En er is nog meer: de medewerkers worden uitgenodigd om hun ex-
pertise te delen met Lokale Huisartsenkringen en met netwerken van 
politie, justitie en parket.   

Alle mogelijke kansen worden dus benut om het thema van partner-
geweld onder de aandacht te brengen en een constructieve visie op 
hulpverlening aan partners-in-geweld te verspreiden.
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Van dakloze naar
hulpverlener Anoniem

GETUIGENIS

Hoe beginnen aan een levensverhaal, zonder te vervallen 
in indianenverhalen? 

Ik groeide deels op in een gezin dat naar buiten toe ogenschijnlijk nor-
maal was. Mijn ouders hadden verantwoordelijke jobs (RTT en op het 
kabinet van Landbouw). Achter de façade waren ze verslaafd aan drank, 
morfine en Captagon, wat toen door de huisarts werd voorgeschre-
ven en dus niet slecht kon zijn. Het zeer intense gebruik had echter 
gevolgen: er was veel agressie in het gezin, met 
als dieptepunt een moordpoging van vader op 
moeder. Regelmatig moesten we op de vlucht, 
waardoor ik alles bij elkaar slechts een zestal 
jaar thuis doorbracht. 

Gezien ik het gedrag van thuis kopieerde op 
school en dus heel wat agressie pleegde, werd 
ik vaak gesanctioneerd, waardoor ik steeds va-
ker ging spijbelen. Uiteindelijk scheidden mijn 
ouders en verviel het contact met vader. Moe-
der verloor zich steeds verder in gebruik, waar-
door ze niet bereikbaar was en ik steeds meer voor mezelf ging zorgen. 
Een ruimte of vrijheid waar ik niet mee om kon. 

Een eerste langdurige interventie door de jeugdrechtbank was op mijn 
13 jaar, naar aanleiding van een zelfmoordpoging. Ik werd voor 4 maan-
den opgenomen in het ziekenhuis, vooral vanwege sociale bescherming. 
Op mijn 14 jaar werd ik wegens gedragsmoeilijkheden geplaatst in het 
psychiatrisch ziekenhuis Broeders Alexianen, waar ik op mijn 15de weg-
liep en anderhalf jaar op straat ging leven in Rotterdam. Een periode die 
spannend was en avontuurlijk, met veel gebruik en deviant gedrag. 

Uiteindelijk werd ik opgepakt en na een verblijf in een PAAZ-afdeling in 
een instelling in Gent geplaatst. En daar kwam een eerste kans: ik kreeg 
een nieuwe consulent van de jeugdrechtbank die doorheen mijn gedrag 
zag en me kansen bood. Ik kon alleen gaan wonen. Betekende dit dat 
alles vlekkeloos verliep? Verre van. Ik gleed verder af in gebruik (amfe-
tamines en coke), wat zijn weerslag had op mijn geestelijke stabiliteit. 
Maar toch, een eerste aanzet werd gegeven. Rond mijn 24 jaar besliste 
ik te stoppen met gebruik. De start van een tienjarige moeilijke periode, 

die me aanvankelijk in een sociaal isolement 
bracht. Ik wist namelijk wat ik niet wou, maar 
had geen flauw benul hoe mensen zich op een 
verantwoorde manier dienden te gedragen in 
de samenleving. 
Agressie bleek niet de manier om conflicten 
op te lossen, maar wat dan wel? En hier ligt 
de valkuil voor herval. Het clean worden op 
zich is niet zo moeilijk, jouw plaats vinden en 
krijgen in de maatschappij wel. Hoe ga je om 
met vroegere slachtoffers, hoe dien je je te ge-
dragen, hoe kan je je werk behouden? Ik leerde 

dat iedereen een tweede en een derde kans krijgt, maar dat je hiervoor 
dient te knokken. 

Ik ervaarde dat het zeer beangstigend is om kansen te durven nemen en 
dat  je worstelt met schuldgevoelens en je zoveel minder voelt dan de 
‘normale mensen’. Ik had en heb het geluk om waardevolle mensen in 
mijn leven tegen te komen. Mensen die erin slagen om me perspectieven 
te bieden en vertrouwen te laten groeien. 

Uiteindelijk ging ik studeren en werk ik nu als hulpverlener ...

‘ik kreeg een 
nieuwe consulent van 

de jeugdrechtbank 
die doorheen mijn 

gedrag zag en 
me kansen bood.’
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interesse voor ons jaarverslag? 
We bezorgen het digitaal of per post.  
secretariaat@cawoostvlaanderen.be - 09 265 89 20 

Wie hielpen wij
in 2016 ? Brigitte Laceur,

E-dossierverantwoordelijke

30.088 hulpvragers deden in 2016 een beroep 
op hulpverlening van CAW Oost-Vlaanderen. 
CAW Oost-Vlaanderen is er voor iedereen, maar 
besteedt een bijzondere aandacht aan personen 
en bevolkingsgroepen die een hoger risico lopen 
op verminderde welzijnskansen. 

De cliënten die we bereiken situeren zich in alle leeftijdscategorieën, 
maar toch hoofdzakelijk volwassenen (18.153) en 12- tot 25-jarigen 
(6.580). 1 op 10 woont in een voorziening of instelling en 14 % leeft op 
straat. 56 % van onze cliënten kreeg geen enkele vorm van professionele 
hulpverlening voor ze bij het CAW aanklopten.

Drie tiende heeft een vreemde origine: ze zijn afkomstig uit 151 ver-
schillende landen.

MET WELKE VRAGEN OF PROBLEMEN 
KOMT MEN NAAR HET CAW?
Vaak vragen mensen hulp in meerdere thema’s. Omdat het CAW zich 
vooral richt naar maatschappelijk kwetsbaren, blijkt dat meer dan 
11.500 cliënten (ook) materiële en financiële problemen ervaren, zoals 
geen of een te laag inkomen, administratieve problemen, problemen met 
een uitkering, budgetteringsproblemen, schulden.

In 2016 hadden velen ook welzijnsproblemen, o.m. met verwerkings-
problemen, stress en draagkracht, zelfbeleving en identiteit, eenzaam-
heid, enz. Problemen in het gezin kwamen ook vaak voor (kinderen na 
scheiding, eenoudergezin, co-ouderschap, nieuw samengestelde gezin-
nen). Daarnaast kreeg het CAW ook opvoedingsvragen (o.m. probleem-
gedrag bij kinderen, gebrek aan regels). Ook hadden mensen last van 

partnerrelatieproblemen (relatiebeëindiging, scheiding, rolconflicten en 
communicatieproblemen).

HOE HELPEN WE HEN?
Bij CAW-Onthaal kan elke hulpvrager met om het even welke vraag of 
probleem terecht. Tijdens een eerste gesprek wordt de vraag verhel-
derd en wordt gezocht naar het meest geschikte antwoord. Vaak heeft 
de persoon voldoende aan een informatief (36 %), adviserend (25 %) 
en/of ondersteunend gesprek (31 %). Andere hulpvragers hebben nood 
aan meer ondersteuning. In onderling overleg met de cliënten wordt 
dan gezocht naar een hulpverleningsaanbod dat het best aansluit bij hun 
vragen en wensen. Sommige cliënten kunnen voor psychosociale bege-
leiding geholpen worden in ons eigen centrum: in 2016 waren er 7.414 
begeleidingen. De overigen werden verwezen naar gespecialiseerde 
centra, zoals o.m. de geestelijke gezondheidszorg, medische sector, juri-
dische hulpverlening, OCMW. Van 7.414 begeleidingen waren er 28,1 % 
woonbegeleidingen: 12,6 % begeleidingen in een opvangcentrum en 15,5 
% met focus op begeleid wonen of preventie uithuiszetting. 

De meeste hulpverlenende contacten gebeuren nog steeds op kan-
toor, telefonisch of tijdens een huisbezoek. Onze hulpverleners hadden 
52.844 contacten tijdens het onthaal en 67.500 contacten tijdens de 
begeleiding in 2016.
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De inzet van elmira 
is grenzeloos Ann Driessen 

Dat vindt niet alleen ons CAW, 
maar ook het opinieblad De Gids, 
dat haar bekroonde tot ‘Sociale 
vrouw van het jaar’. Dat ze die 
titel meer dan verdient, blijkt uit 
haar leven en haar werk…   

Elmira Erstukajeva  is 46. In 1999 vlucht-
te ze, met man en kind, voor de oorlog 

uit Tsjetsjenië, waar ze huisdokter was. Ze kwam in november 1999 in 
Hamme aan. Tijdelijk, dacht ze. Na vier jaar was haar hoop op terugkeer 
zo goed als weg. En haar diploma was hier niet geldig.  Het Onthaalbureau 
van nieuwkomers moedigde haar echter aan om verdere stappen te zet-
ten. Haar diploma werd gelijkgesteld met een bachelor verpleegkunde. 

Na een traject als sociaal tolk en vluchtelingenwerker werd ze uiteinde-
lijk opleider in het project Mind-Spring, een psycho-educatieprogramma 
voor vluchtelingen. In dat project worden vluchtelingen in hun eigen 
taal begeleid door ervaringsdeskundigen en welzijnswerkers. Ze werkte 
tussen 2001-2004 als sociaal tolk en van 2004 tot 2015 als vluchte-
lingenveldwerkster bij de Stad Sint-Niklaas. Sedert 2010 is ze betrok-
ken bij het Mind-Spring project en geeft opleiding aan de trainers  
en co-begeleiders. 

Zij is stafmedewerker bij CAW Oost-Vlaanderen en geeft vormingen 
aan de buddy’s. 
  
Wat was het moeilijkste in jouw leven?  
Elmira:  ‘De beslissing nemen: nu zijn we weg. Iedereen achterlaten die je kent 

en wat je hebt, dat is heel zwaar. En dan kom je hier en leef je in onzeker-

heid... Je kent de taal niet, de regels niet, de waarden en normen niet. Wie je 

was, ben je niet meer. Ik moest van nul beginnen, mezelf en mijn leven terug 

opbouwen. Ik voelde me ook schuldig, omdat ik jong en gezond was en een 

leefloon kreeg van het OCMW.’   

Vluchtelingen hebben het moeilijk...  
Elmira:  ‘Wie hier komt, wil vooruit. Echt waar. Maar vluchtelingen hebben 

vaak ook psychische probleem door de ellende die ze meemaakten, door 

trauma’s in hun land of op de vlucht: oorlog, dood en pijn, angst, verkrachtin-

gen en aanrandingen, honger, koude, omzwervingen… En eens in België staan 

je leven en je relatie erg onder druk.’  
 
Je woonde eerst in Hamme?  
Elmira:  ‘Ja, ons eerste huis was daar. We waren, denk ik, één van de eerste 

vluchtelingen ooit in Hamme. We hadden een dak boven ons hoofd en drie 

matrassen... tot ik mijn buren leerde kennen. Het begon met Henriette. Die 

kwam voor koffie en een klapke. Na een maand hadden zij en de buren 

zoveel spullen voor ons ingezameld, dat we helemaal geïnstalleerd waren. Die 

vriendschap was onbetaalbaar.’’   
  
Je startte al snel met vrijwilligerswerk?  
Elmira: ‘Al in 2004 en tot 2015 probeerde ik, samen met andere vrijwilligers van 

SINTAR, de integratie van vrouwen en kinderen in Sint-Niklaas te bevorderen 

door huistaakbegeleiding, taal- en computerlessen. Ik geef vanuit mijn functie bij 

de staf van CAW Oost-Vlaanderen vormingen aan buddy’s: met 120 andere vrij-

willigers help ik vluchtelingen met praktische vragen, neem ze mee naar voor-

stellingen of sportclubs. Het is hoopgevend dat zoveel mensen zich inzetten!’  
 
De lessen van Elmira?  
- Geen 1.000 welzijnswerkers kunnen de kracht van een netwerk 
 van buren en vrienden vervangen!       
- Blijf hopen.  
- Volg een cursus Mind-Spring.   
- Het is belangrijk een netwerk uit te bouwen.  
- Door de juiste mensen krijg je de juiste informatie.  
- Aanmoedigingen zijn belangrijk.  
- Goede buren zijn onbetaalbaar.  
  
 Voor informatie over Mind-Spring: neem contact met CAW-Onthaal.  



Tijdens de Oscaruitreiking in februari 
’17 gebeurde er iets wat nog nooit ge-
beurd was. De winnaar bleek de win-
naar niet te zijn en stond dus een beet-
je doelloos rond te staren op het grote 
podium. De reacties van de genodigden 
in de zaal waren zeer uiteenlopend, van 
verbijstering tot hoongelach.

Ondertussen stak men bij de voedselbanken een tandje bij, 
want nog nooit hebben zovele mensen een beroep moeten 
doen op hun steun.
Trump trompettert zich door het nieuws en in ons eigen land 
zijn cumuleren en intercommunales de losgewrikte stenen 
geworden die men naar het establishment gooit.
We doen het een maand zonder alcohol, veertig dagen zon-
der vlees...
In het Verenigd Europa wapperen meer en meer nationale 
vlaggen en droomt men van muren, hekken, afsluitingen, 
grachten als oplossing voor...
Mensen worden afgeschilderd als een probleem, een probleem 
dat zich laat oplossen door een harde en efficiënte aanpak.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van CAW Oost-Vlaanderen 
riep directeur Patrick Seys op om meer verontwaardigd te 
zijn, een stem te geven aan mensen die niet meer gehoord 
worden in het ruisende bos van ontevredenheid.  Als CAW 
zijn we een paraplu waaronder mensen kunnen schuilen om 
zich te beschermen tegen de buien van zagen en klagen en ook 
bij sterke tegenwind moeten wij deze paraplu openhouden.

De huidige omstandigheden dwingen ons tot vernieuwing en 
sociaal ondernemen en er zijn heel wat kritische stemmen 
die ervan uitgaan dat we dat niet kunnen, want organisaties 
die zich het lot van de meest kwetsbaren in de maatschappij 
aantrekken kunnen dat enkel, omdat ze gevoed worden door 
een overheid... Inderdaad, zoiets noemt men solidariteit... Het 
zorgt ervoor dat we met een zekere gerustheid door het 
leven kunnen gaan, want als het al eens fout gaat en dat ge-
beurt, kunnen we altijd een beroep doen op de ondersteuning 
geboden door organisaties zoals het CAW. 

Het wil echter niet zeggen dat we als CAW een stille, volg-
zame partner moeten zijn. Integendeel, de ervaring, inzet, ken-
nis en het menselijke kapitaal die wij kunnen inzetten vormen 
misschien wel meer dan ooit de sociale lijm die nodig is om 
de loskomende maatschappij weer aan elkaar te kleven. Onze 
verontwaardiging wordt er één die we met trots kunnen 
inzetten, trots op wat we verwezenlijken, trots op de vele 
vrijwilligers, trots op de vele sympathisanten die samen met 
ons de onwrikbare overtuiging hebben dat mensen de moeite 
waard zijn.
Verontwaardigd, 
Trots,
Ondernemend,
Klinkt niet slecht... 

En de winnaar is... bij gebrek aan verliezers... wij allemaal.
     
 Noël CallebautO
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MEER INFO OVER CAW-PROJECTEN?
caW oost-Vlaanderen heeft uiteraard verschil-
lende projecten. je kunt een overzicht van onze 
projecten opvragen en we komen ze graag aan jou 
voorstellen. Voor meer info kun je terecht bij: 
 - Marianne Du Pré: 0471 98 36 80 of
  mariannedupre@cawoostvlaanderen.be
 - Noël Callebaut: 0473 92 66 95 of
   noelcallebaut@cawoostvlaanderen.be 
Wens je ons jaarverslag te ontvangen? 
Stuur ons een mailtje of bel 09/265 89 20.
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giften, legaten en schenkingen zijn welkom.  Vanaf € 40 krijg je een fiscaal attest. Je steun is welkom op BE25 0689 0002 0082 - BIC GKCCBEBB.


