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Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Oost-Vlaanderen is een plura-
listische organisatie die deskundige hulpverlening biedt aan iedereen 
met problemen. Het CAW informeert, begeleidt en biedt indien nodig 
onderdak.  Vooral de meest kwetsbaren zoals daklozen, slachtoffers van 
geweld, jongeren, (ex-)gedetineerden, vluchtelingen, enz. zijn onze doel-
groepen. Samen met hen zoeken onze hulpverleners naar een werkbare 
oplossing voor hen en hun omgeving. 

Onze hulp is professioneel, divers, vertrouwelijk en anoniem. CAW 
Oost-Vlaanderen is erkend 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.

Op 25 januari lanceerde Minister Vandeurzen de informatiesite  
www.slachtofferzorg.be voor slachtoffers, na(ast)bestaanden en 
getuigen van een misdrijf, verkeersongeval, ramp of aanslag. Deze 
volledig nieuwe site biedt informatie en ondersteuning op juridisch, 
praktisch en emotioneel vlak waarmee slachtoffers en hun omgeving 
zelf aan de slag kunnen gaan. De website behandelt deze thema’s:

• Verwerken van een schokkende gebeurtenis
• Wat moet je regelen?
• Waar kan je terecht?
• Informatie over de juridische procedure
• Klacht neerleggen
• Schadevergoeding
• Een slachtoffer in je omgeving helpen
• Informatie voor jongeren
• Praten met de media
• Contact met de dader
• Informatie voor professionals

Elk thema bevat zowel informatie, tips als concrete stappen die 
slachtoffers en hun omgeving op weg kunnen helpen. De website 
zal ook ingezet worden bij toekomstige noodsituaties op nationaal 
niveau zoals bijvoorbeeld bij terreur of rampen. Vanaf het voorjaar 
2018 zal de site aangevuld worden met delictgebonden thema’s (ver-
keer, seksueel misbruik, geweld …). 

Heb je vragen of aanvullingen? 
Mail naar miekevandurme@cawoostvlaanderen.be

Wat is caW 
oost-Vlaanderen?

lancering 
nieuwe website 
slachtofferzorg
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Werkten mee aan Dit BlaD

Directie

Marc Baele
Operationeel directeur

Lieve Vermeire
HR directeur

Alain Slock
Inhoudelijk directeur

Patrick Seys
Algemeen directeur

patrickseys@cawoostvlaanderen.be

alainslock@cawoostvlaanderen.be

lievevermeire@cawoostvlaanderen.be

marcbaele@cawoostvlaanderen.be

Ben je slachtoffer of getuige van een misdrijf, verkeersongeval, ramp of aanslag? 
of ben je een familielid of vriend van het slachtoffer? 

Deze website wil je informeren en ondersteunen op juridisch, praktisch en emotioneel vlak.
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Het CAW kreeg van de overheid een be-
langrijke opdracht om het welzijnswerk 
uit te bouwen ten aanzien van mensen die 
te maken krijgen met het gerecht, een ver-
oordeling, detentie, slachtofferschap, part-
nergeweld,…. Onze focus ligt niet enkel 

op de direct betrokkenen, maar ook op hun directe omge-
ving zoals de kinderen van gedetineerden, de partners van 
verkeersslachtoffers, de ouders van mensen die te maken 
hebben met partnergeweld,….

Al deze situaties hebben gemeen dat we als welzijnswerker 
werken met diegene die door de omgeving als dader gezien 
wordt, maar evenzeer met de slachtoffers en heel wat justi-
tiële partners die hierbij betrokken zijn.

Het is in heel wat situaties een aartsmoeilijke opdracht voor 
onze hulpverleners, die voortdurend moeten balanceren 
tussen empathisch begrip opbrengen voor de betrokkenen, 
het versterken van hun rechten, maar evenzeer het voor-
houden van een spiegel voor wat het gedrag van sommigen 
als effect heeft op mensen en de bredere samenleving. 

Ook het omgaan in deze situaties met vertrouwelijke in-
formatie en met de justitiële partners - zoals politie, parket, 
gerecht en de gevangenis - is voor onze medewerkers een 
permanente evenwichtsoefening. De maatschappelijke ver-
wachtingen ten aanzien van het welzijnswerk in situaties 
van radicalisering en geëscaleerde gezinsdrama’s verzwaren 
de druk op onze hulpverleners.

Dader- en slachtofferschap pakken we heel bewust vanuit 
een welzijnsgerichte en herstelgerichte visie aan. Dit re-
sulteert in de meeste gevallen tot een meer bevredigende 
oplossing voor alle partijen. Dit betekent geenszins een 
vrijgeleide voor daders van misdrijven. Integendeel: deze 
aanpak laat ook toe om op een constructieve wijze mensen 
op hun verantwoordelijkheid te wijzen en op het leed dat 
ze hebben veroorzaakt. Die welzijnsgerichte aanpak houdt 
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Welzijnsgericht en herstelgericht
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ook in dat mensen met een psychiatrische problematiek 
die misdrijven hebben begaan, moeten behandeld worden.  

Deze MAGIS brengt onze werking op dit terrein uitvoe-
rig en genuanceerd in beeld. We willen hiermee het huidige 
maatschappelijk debat, dat al te dikwijls ongenuanceerd 
wordt gevoerd, mee voeden en vanuit onze praktijk on-
derbouwen. We hopen dat onze concrete initiatieven jullie 
inspireren om eigen denkbeelden te toetsen en het debat 
mee te voeren!

 Patrick Seys - Algemeen directeur
patrickseys@cawoostvlaanderen.be   

20 jaar kinderbezoek
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caW begeleidt koppels 
bij partnergeweld

Ook achter de gevels van Vlaamse huizen 
komt partnergeweld vaak voor. Daarom be-
geleidt de dienst Partnergeweld van CAW 
heel wat koppels naar een oplossing. We 
praatten met Erik en Ingrid (fictieve namen) 
die na langdurige begeleiding een nieuw even-

wicht in hun relatie vonden. En met Bart Ballegeer, hun begeleider: 
‘Wij hebben allemaal een beestje in ons. En dat komt vroeg of laat 
boven bij bepaalde triggers.’

Hoe kwamen jullie bij CAW terecht? 
Erik: ‘Als arts kreeg ik zelf een bijscholing over de preventie van geweld 
in huiselijke kring, dus ik wist al dat CAW dat aanbood. Mijn familie 
raadde me ook aan om naar CAW te bellen, toen ik eens door het 
 lint ging.’
Ingrid: ‘We wisten beiden dat er iets moest veranderen. En ik wou dat 
er een stap gezet werd.’
Erik: ‘Ik geloof ook echt in preventie en begeleiding. Want nu de pastoor 
als luisterend oor in dorpen is weggevallen, blijft er buiten het CAW niet 
veel gratis of betaalbare ondersteuning meer over. Ik vermoed eigenlijk 
dat er veel meer hulpvragen zijn dan dat er aanbod is. En dat niet ieder-
een durft aankloppen voor hulp bij dergelijke persoonlijke problemen.’
Begeleider Bart: ‘Het geweld is een symptoom, niet de ziekte.’

Bart, hoe gaat zo’n begeleiding in zijn werk?
Begeleider Bart van team Partnergeweld: ‘Het doel van een begeleiding is 
dat er geen agressieve incidenten meer voorvallen. En om de factoren 

in de relatie aan te pakken die op korte of lange termijn mogelijk tot de 
incidenten leiden. Want in een relatie hebben we allemaal een beestje in 
ons dat kan bovenkomen, wanneer we op een specifieke manier getrig-
gerd worden. Hoe ga je om met dat beestje? Hoe stuur je het gesprek 
naar een constructieve wisselwerking? Daarnaast zijn er ook individuele 
triggers zoals de stress die Erik ervaart als arts met een praktijk thuis. 
Je hoort het al: het grootste deel van mijn job is eigenlijk relatiebegelei-
ding, want het geweld is een symptoom, niet de ziekte. Enkel bij acute 
dreiging of traumatisering van de betrokkenen, focus ik meer op het 
geweld zelf.’

EEN DANS mET DRIE
En hoe volg je tijdens zo’n storm als koppel samen een 
begeleiding? Gooi je zo geen olie op het vuur?
Bart: ‘In principe zien we het koppel altijd samen, maar als cliënten daar 
behoefte aan hebben of wanneer de koppelgesprekken te hoog oplo-
pen, kunnen we individuele gesprekken inlassen. Zo kunnen de partners 
ventileren zonder een heftige reactie uit te lokken van hun wederhelft. 
En omgekeerd: ik kan als begeleider meer de confrontatie aangaan als 
de partner er niet bij is, omdat er dan minder ‘eergevoel’ in het spel is.
Ingrid: ‘Inderdaad, als mijn partner er niet bij is, kan ik mijn verhaal op een 
minder emotioneel geladen manier vertellen. Op die manier focus je 
meer op mogelijke hulp op oplossingen en niet op ‘de strijd’. Met twee 
ben je meer op je hoede.’
Bart: ‘Maar uiteindelijk moeten de partners toch weer samen praten. 
Nadat zij ventileerden, kan ik hun reacties wat filteren en kunnen zij hun 
ei aan elkaar kwijt op een neutralere manier, zonder in strijdmodus te 

Bart Ballegeer, hulpverlener

het Beestje in ons allemaal
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gaan. Je hoort het al: het is een dans waar je met drie in terechtkomt en 
de gezamenlijke vijand is het conflict.’ 
Ingrid en Erik: ‘Zonder een derde persoon zouden we niet uit onze cirkel 
van verwijten geraakt zijn. Want op den duur verzand je in een patroon 
als koppel. In het begin was Bart een scheidsrechter en op het einde 
vroegen we hem om op te treden als moderator, als we niet uit een 
zware discussie raakten, dus eerder preventief.’

Raden jullie andere koppels die lijden onder partnerge-
weld aan om samen hulp te zoeken – of is het schip veelal 
al gezonken?
Bart: ‘In de eerste gesprekken peil ik naar hoeveel engagement en en-
thousiasme er nog is voor de relatie. Want Alfons Van Steenwegen wist 
het al: liefde is een werkwoord. En iemand moet als eerste willen ver-
anderen en zo de andere de hand reiken. Want een begeleiding zonder 
medewerking van de partners is gewoon gebakken lucht.’
Ingrid: ‘Ik zou zeggen: als je wil samenblijven, zeker hulp zoeken en samen 
begeleiding volgen. Tegen mijn kinderen heb ik altijd gezegd dat ze zich 
nooit door een partner moeten laten slaan. Dat ze dat niet moeten ac-
cepteren. Maar nu weet ik: dat is gemakkelijk gezegd en niet evident als 
je iemand graag ziet. Wel vind ik dat je best al na het eerste geweldinci-
dent stappen moet ondernemen. Want als je het gewoon laat gebeuren, 
waarom zou het geweld dan stoppen? Je moet zelfrespect ontwikkelen 
en beslissen of je wil verdergaan of niet.’

merken jullie in je omgeving dat het onderwerp taboe is? 
Bart: ‘Partnergeweld gebeurt veel vaker dan je denkt. Naar mijn gevoel 
zijn er bij elk koppel incidenten, maar natuurlijk in verschillende grada-
ties. Bijvoorbeeld roepen, emotionele chantage, beeld zonder klank … 
Eigenlijk valt dat in beperkte mate, in een lange relatie te verwachten, 
als manieren waarop soms met meningsverschillen of conflicten wordt 
omgegaan. Als men daar nadien weer kan uitklikken en samen tot een 
compromis of afspraak komen, is dat niet zo’n groot probleem. Het is 
pas als men in deze strategieën blijft hangen en de aanvallen of inciden-
ten alsmaar frequenter en heviger worden, dat er een vicieuze cirkel 
van geweld ontstaat.’  
Ingrid: ‘In onze omgeving weet niemand ervan. Ik vond het belangrijk dat 
het nieuws niet uitlekte, want dat zou een ramp zijn voor de praktijk 
van mijn man. En ook omdat er inderdaad niet over gepraat wordt, al-
les gebeurt tegenwoordig achter gesloten deuren. Mensen weten ook 
niet altijd waar ze terechtkunnen, CAW is nog niet bij iedereen bekend. 

Vroeger ging ik naar een psychologe, maar die stuurde me heel erg in 
een richting door bij elk gesprek te blijven herhalen: ‘Neem een beslis-
sing over je relatie’. En ik wou het nog niet opgeven. Een psycholoog is 
ook duurder, terwijl je bij een begeleiding op voorhand nooit weet wat 
het resultaat zal zijn.’

Bart, raad jij aan om ondanks het taboe gewelddadige 
buren of koppels in je omgeving toch aan te spreken of 
door te verwijzen? Of is het beter om je niet te ‘moeien’?
Bart: ‘Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat geweld verder esca-
leert, wanneer je het niet aanpakt. De cycli van geweld worden steeds 
korter en heftiger. Dus zoals Ingrid zei: je kan beter al na het eerste inci-
dent ingrijpen als koppel. Moei je toch maar met buren of familie - maar 
op een voorzichtige en neutrale manier. Reik gewoon een oplossing aan 
zoals het telefoonnummer van CAW of de hulplijn 1712. Voor volwas-
senen kan je nog enigszins zeggen dat ze zelf vrij kunnen kiezen hoe ze 
met een dergelijke situatie al dan niet willen omgaan, maar kinderen die 
getuige of zelfs slachtoffer zijn, kunnen niet voor zichzelf kiezen. Al is het 
maar voor hen mag je als derde zeker het recht nemen, om koppels de 
weg naar verdere hulp te helpen vinden.’   

PLuImEN VOOR FIRENzE
Tot slot: Inge en Erik, hoe verloopt jullie relatie nu? Is het 
rustiger thuis?
Ingrid: ‘Rustig zou ik niet zeggen, want bij ons is het nooit kalm. Het is 
wel waar wat Bart zegt: we hebben beiden soms een sterke persoonlijk-
heid. Ik kan soms ook nog eens ‘luid gaan’. 
Erik: ‘De relatie zelf is zeker beter. Want er is nog een hoop stress in ons 
leven die vroeger aanleiding zou geven tot afreageren: zieke ouders, kin-
deren die nog op ons rekenen, mijn praktijk. Maar ondertussen leerde ik 
van Bart: agree to disagree. In een lange relatie moet je aanvaarden dat 
je twee verschillende personen bent.’
Ingrid: ‘Ja, en we zeggen het sneller, als ons iets niet aanstaat. Er wordt 
minder onder de mat geveegd. Bovendien heeft mijn man al veel plui-
men verdiend: we zijn dit jaar al naar Andalusië en Firenze geweest. We 
mogen de goede dingen ook niet vergeten.’

LIjDT jE RELATIE ONDER PARTNERGEWELD? 
Bel naar de hulplijn 1712 voor een luisterend oor 
of meld je op 078-150 300 aan voor begeleiding bij CAW.
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niet onopgemerkt

Een gevangenisstraf brengt niet alleen voor de 
gedetineerde zelf heel wat vragen en problemen 
met zich mee. Het gezin van de gedetineerde 
staat onder druk en de kinderen betalen mee  
de rekening.

Er worden initiatieven genomen om het con-
tact tussen de gedetineerde ouder en het kind 
mogelijk te maken. Justitieel Welzijnswerk tracht 
de nodige zorg en ondersteuning te bieden aan 
ouders en kinderen. Enerzijds om het contact te 
behouden tussen ouder en kind en anderzijds om 
het contact te herstellen tussen beide partijen.

In de gevangenis van Gent organiseren we wekelijks op woensdag-
namiddag, in samenwerking met de gevangenis, het kinderbezoek. 
Het is een bezoek waaraan de ‘buitenouder’ niet deelneemt. Door 
een aangenaam bezoek voor ouders mogelijk te maken, krijgen ge-
detineerde ouders de kans om hun ouderrol op te nemen, tijdens  
hun detentie.

De bezoeken worden opgevolgd door 1 beroepskracht van JWW en de 
vaste vrijwilliger Mieke De Graeve. Zij vervult deze taak reeds 18 jaar. 
De inzet van Mieke als vrijwilliger biedt een belangrijke meerwaarde 
voor de invulling van de bezoeken. Het gegeven dat iemand vrijwillig 
zorg draagt voor ouders en kinderen wordt dan ook zeer sterk geap-
precieerd door de deelnemers van het kinderbezoek.

20 jaar kinderbezoek
in de gevangenis 
van gent Liesbet Van Damme, teambegeleider

Veerle Allaert, hulpverlener
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Tijdens het kinderbezoek krijgen kinderen de kans om in een kindvrien-
delijke ruimte te praten, te spelen of rustig samen te zijn met hun mama 
of papa. Wij zijn in de buurt en springen bij wanneer de contacten moei-
lijk lopen, om tips te geven, mee te helpen knutselen … In de winter 
spelen en knutselen we binnen. In de zomer kunnen we buiten spelen in 
de tuin van de vrouwenafdeling.

De voorbereiding en de opvolging van de bezoeken krijgen eveneens de 
nodige aandacht. Een vaak gestelde vraag is bij ouders bijvoorbeeld het 
bespreekbaar maken van de gevangenis bij kinderen of de voorbereiding 
van de kinderen bij hun eerste bezoek.

Dit jaar bestaat het kinderbezoek in Gent 20 jaar. Dit laten we niet on-
gemerkt voorbij gaan: in juni komt er een feestmoment voor de deelne-
mers van het kinderbezoek, in december komt er een belevingsmoment 
voor onze samenwerkingspartners.

Ook in de andere 3 Oost-Vlaamse gevangenissen (Beveren, Dender-
monde en Oudenaarde) worden er kinderbezoeken georganiseerd, al 
dan niet met de ‘buitenouder’ erbij aanwezig. In elke gevangenis is het 
praktische verloop van het kinderbezoek aangepast aan de mogelijkhe-
den van de gevangenis en de omstandigheden van de locatie.
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NOG INTENSIEVER SAMENWERKEN

Wat en waarom? 
Op vraag van Minister Vandeurzen zijn in 2017 
stappen gezet naar een eenvormig Vlaams be-
leid voor de aanpak van Intrafamiliaal Geweld. 
Hierin staat de installatie van een model van ‘ke-
tenaanpak’ centraal.

Ketenaanpak betekent dat er in ernstige en complexe situaties van partnerge-

weld nog intensiever zal samengewerkt worden om het geweld te stoppen. De 

verschillende diensten werken één plan uit voor het gezin in moeilijkheden. Er 

wordt een casusregisseur aangesteld om de opmaak van het plan, de uitvoe-

ring, opvolging, bijsturing en evaluatie ervan te coördineren.  

De ‘Ketenaanpak IOV’ is een pilootproject dat tussen december 
2017 en juli 2018 in Oost-Vlaanderen in de praktijk uitgetest wordt. 
Dossiers uit 3 politiezones worden op een provinciale tafel besproken. 
Een provinciaal kernteam voert de ketenaanpak uit en evalueert. Een 
stuurgroep volgt het pilootproject en de evaluatie mee op

Naast het CAW zijn de partners in de ketenaanpak: lokale besturen 
en OCMW’s, het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling, Justitie-
huizen, het Agentschap Jongerenwelzijn, het Parket van de Procureur 
des Konings, de politie en de Centra Geestelijke Gezondheidszorg. 
Ketenregisseurs zijn de twee Vlaamse deskundigen coördinatie geweld  
Oost-Vlaanderen. 

Voor wie? 
De ketenaanpak is er voor gezinnen, wanneer er sprake is van een 
complexe situatie van intrafamiliaal geweld, waarbij de focus ligt op 
partnergeweld. De professional (hulpverlener, politiefunctionaris, par-
ketmagistraat, justitie-assistent, arts, enz.) schat een gezinssituatie als 
(zeer) onveilig in en ziet geen mogelijkheid meer voor een aanpak van 
de situatie binnen de ingezette hulpverlening en samenwerking.

In de ketenaanpak kunnen alle leden van het gezin betrokken worden: 
pleger(s), slachtoffer(s), kind(eren), familie en derden. 

ketenaanpak 
intrafamiliaal geweld 
oost-Vlaanderen (ioV) Mieke Van Durme, 

Coördinator
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Vanaf de opstart wordt het hele cliëntsysteem geïnformeerd over de 
ketenaanpak IOV en wordt gestreefd naar hun toestemming, tenzij dit de 
veiligheid van het/de slachtoffer(s) in het gedrang brengt. 

Wat kan het CAW in de ketenaanpak betekenen?
Het CAW is een kernpartner in de ketenaanpak. Wij worden in onze 
hulpverleningspraktijk geregeld geconfronteerd met ernstige situaties 
van partnergeweld, waar de veiligheid in het gedrang is. In die situaties 
waar (vaak meerdere) hulpverlening, justitie én politie reeds betrokken 
zijn, kan de ketenaanpak een antwoord zijn om de situatie opnieuw 
veilig, leefbaar en beheersbaar te maken. 

Alle CAW-teams kunnen cliëntsystemen voor de ketenaanpak aanmel-

den. Het CAW maakt deel uit van het vaste (provinciale) kernteam en 
participeert aan de (tweewekelijkse) dossierbehandelingstafel waar de 
casussen besproken, gewogen en opgevolgd worden.

CAW Oost-Vlaanderen voorziet in de toekomst ook dat CAW-mede-
werkers de rol van casusregisseur in de ketenaanpak kunnen opnemen. 
Met een openheid om verschillende levensgebieden in beeld te krijgen 
én een uitgebreide kennis van het hulpverleningslandschap zijn CAW-
medewerkers daarvoor goed geplaatst. 

In CAW Oost-Vlaanderen wordt momenteel gewerkt aan de opmaak 
van een competentieprofiel voor een casusregisseur en bepaald welke 
vorming en ondersteuning we voor deze opdracht moeten voorzien. 
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Wist je dat er bij justitieel Welzijns-
werk heel wat vrijwilligers actief zijn?
We hebben vrijwilligers die gedetineerden met 
weinig of geen eigen netwerk gaan bezoeken, vrij-
willigers die het kinderbezoek begeleiden, vrijwil-
ligers die lessen geven,... Zelfs een vrijwilliger die 

in het nieuwe Huis van beperkte detentie in Oudenaarde de gedeti-
neerden ondersteunt in het opnieuw zelfstandig leven.

We plannen deze groep nog uit te breiden met buddy’s die er zijn voor 
gedetineerden bij de overgang van binnen naar buiten. Bij het verlaten 
van de gevangenis verandert er heel veel: opnieuw zelfstandig alles in 
handen nemen, terug naar huis of een nieuwe thuis opbouwen, de ge-
kende personen die er zijn tijdens de detentie zijn er niet meer,… 

De buddy is er om de (ex-)gedetineerde te ondersteunen in deze pe-
riode, dit natuurlijk steeds met de hulp van een vrijwilligerscoach die 
achter de buddy staat.

CAFé PRISON
Een mooie naam voor een nog mooier initiatief. Er zijn intussen al een 
paar edities van deze vormingsavonden gepasseerd en het blijft een 
thema dat aanspreekt en boeit: ‘criminaliteit en detentie’. 

Een aantal diensten slaan de handen in elkaar om een programma voor 
de burger in elkaar te steken waarbij alle aspecten rond straf en deten-
tie worden meegenomen. Kortom, vier leerrijke avonden die hopelijk 
leiden tot een ruimere, humanere, herstelgerichte kijk op dit thema.

Vanuit CAW Oost-Vlaanderen participeren het team Justitieel Wel-
zijnswerk en het team Slachtofferhulp aan dit initiatief van Vorming-Plus 
Waas/Dender. 

Vrijwilliger als buddy Liesbet Geeurickx, teambegeleider

WIST JE DAT?
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SLACHTOFFERHuLP OOST-VLAANDEREN 
BESTAAT 80 jAAR!
Al 80 jaar wordt in onze provincie hulp geboden aan slachtoffers van 
misdrijven, hun familie of getuigen. Een mooi aantal jaren en toch nog zo 
‘onbekend’… Professionele medewerkers, later bijgestaan door vrijwil-
lige medewerkers, zetten zich bij de opstart vol enthousiasme in voor 
het welzijn van slachtoffers en dit op verschillende vlakken. Doorheen 
de tijd zijn de teams en de expertise verder uitgebreid. En de komende 
jaren willen wij dit aanbod een duidelijke plaats geven op de provinciale 
kaart, zodat elk slachtoffer op ‘gepaste’ hulp kan rekenen.

ROuWBROCHuRE EN BLADWIjzERS
Binnen onze hulpverleningscultuur wordt er nog steeds veel gepraat. 
Uiteraard is er niks mis mee om woorden te geven aan wat je denkt, 
voelt, ervaart, … Maar dit is niet altijd voor iedereen even helpend. 
Soms kan het goed zijn om informatie over een bepaald thema te lezen 
en daarin zaken voor jezelf te herkennen. Op andere momenten heb je 
geen zin om te praten, maar kan een sterke zin of spreuk je wel extra 
kracht geven. In deze gevallen verwijzen wij graag naar de vernieuwde 
brochure rond rouw en de bladwijzers die aan cliënten kunnen worden 
meegegeven ter ondersteuning!

AmFORA
AMFORA is een oostvlaams intersectoraal samenwerkingsverband 
tussen CAW Oost-Vlaanderen (Forensisch Ambulant begeleidings-

team), CGG Eclips (Forensisch Zorgteam), CGG De Drie Stromen en 
Obra|Baken.  Binnen Amfora voorzien we een gecentraliseerde aanmel-
dings- en intakeprocedure voor alle plegers van seksueel grensover-
schrijdend gedrag,  die in Oost-Vlaanderen voor een ambulante begelei-
ding of behandeling worden aangemeld.

Momenteel werken we  aan een website om potentiële cliënten en 
doorverwijzers bekend en vertrouwd te maken met de werking  
van AMFORA. 

CAW Oost-Vlaanderen 
kiest bewust voor vrijwilligerswerk
Vrijwilligers kunnen individueel of in groep hun schouders zetten onder een begeleidende of ondersteu-
nende activiteit, kunnen logistieke en/of administratieve taken opnemen. Hun inzet versterkt en verruimt 
ons aanbod aan dienst- en hulpverlening.

Wil jij je graag inzetten als vrijwilliger?
Neem dan contact op met Marleen Bolangier op 0471.466.725 of via vrijwilligers@cawoostvlaanderen.be



In deze Opgeklopt stel ik graag het 
boek ‘Gevangen geboren’ voor. Au-
teur Ann Driessen is vrijwilliger bij  
het CAW.

Renée is geïnterneerd en zit in de ge-
vangenis. Haar leven was een hel. Als 
kind leefde ze met angst voor haar 

moeder, vader en stiefvader. Ze werd opgesloten in een kel-
der, opgevangen in een Vluchthuis, geplaatst in een tehuis en 
in een internaat en opgesloten in wat zij een ‘jeugdgevange-
nis’ noemde (Instelling Bijzondere Jeugdzorg). Ze riep, dreigde 
en bedreigde, sloeg, schopte, krabde, spuwde en beet. Dat 
was het gevolg van mishandelingen en vernederingen, ver-
krachtingen en aanrandingen, onbegrip en gebrek aan liefde.                    
Ze maakte kennis met veel instellingen, ziekenhuizen en the-
rapieën, maar ook met isoleercellen en cachotten. Een obses-
sie voor mannen, vrouwen en kinderen die zich uiten in agres-
sie, stalken en een bommelding, bezorgde haar uiteindelijk de 
stempel ‘ontoerekeningsvatbaar’.

Ze belandde echter in de gevangenis, omdat er geen plaats 
was in een ziekenhuis. Daar zit ze al 8 jaar. Ze krijgt haast 
nooit bezoek.                                                                                         

Samen schreven we 6 jaar aan dit openhartige boek, met brie-
ven, telefoongesprekken en ontmoetingen. Renée geeft een 
bijzonder boeiende inkijk in haar dagelijkse leven, in haar ge-
dachten en gevoelens. Ze spaart haar mishandelaars en zich-

zelf niet. Ze hoopt dat er binnenkort ergens in Vlaanderen 
een plaats is voor haar, in een gespecialiseerd psychiatrisch 
ziekenhuis. Ondanks het gebrek aan voldoende, aangepaste 
psychiatrische zorgen, werkte Renée keihard aan zichzelf, met 
de hulp van therapeuten en de steun van enkele mensen. Re-
née beseft wat ze deed en heeft spijt van haar daden, van het 
verdriet en de pijn die ze mensen heeft aangedaan. Ze wil 
niet meer agressief zijn, niet meer automutileren en geen zelf-
moordpogingen meer ondernemen. Ze wil werken aan een 
beter leven en een mooiere toekomst. Hopelijk krijgt ze die 
kans, buiten de gevangenis. Want die verdient ze.

‘Gevangen geboren. Het waargebeurde verhaal van een ge-
interneerde, Renée en Ann Driessen, Kramat, 2018, 336 blz., 
19,95 euro.

De opbrengst van het boek gaat integraal naar Renée.

 Noël Callebaut
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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: 
 - 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.


