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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.

Woensdag 4 oktober 2017 zetten we het CAW op een sportieve ma-
nier in de kijker. Dit jaar met bijzondere aandacht voor de teams die 
met jongeren en kinderen werken. 

Iedereen is welkom op de Korenlei in Gent vanaf 11 uur en we 
gaan door tot 19 uur.

Laat je sportief uitdagen en geniet ook van leuke optredens en  
initiaties! En voor honger en dorst zijn er hapjes en drankjes, voor  
democratische prijzen!

Wat is caW 
oost-Vlaanderen?

caW in beweging!

Redactie: Ann Driessen - Alain Slock - Kris De Vos - Linda Mentens 
Marianne Du Pré - Noël Callebaut - Viviane Bulthé - Maarten Muller (fotografie)
Lay-out: One Advertising - www.one-advertising.be
Info: mariannedupre@cawoostvlaanderen.be - 0471 98 36 80
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IN SAMENWERKING MET DECATHLON GENT

CAW ON 
THE MOVE!
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  KANOVAREN, ROPE SKIPPING, BEATBOX, RAPPER, 
  BREAKDANCE, STRAATSPELEN, SPRINGKASTEEL, ...
  VRIJ PODIUM

> DRANKJES EN HAPJES AAN DEMOCRATISCHE PRIJZEN T.V.V.
 KINDEREN- EN JONGERENWERKING CAW OOST-VLAANDEREN

4 OKTOBER 2017  I  VAN 11 TOT 19 UUR  I  KORENLEI GENT

GRATIS:
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CAW Oost-Vlaanderen is erkend en ge-
subsidieerd door de Vlaamse Gemeen-
schap. Dankzij de subsidie van Vlaanderen, 
van de Oost-Vlaamse steden en gemeen-
ten en van de Provincie kunnen we een 
breed welzijnsaanbod verzekeren voor 

burgers met vragen en sociale problemen die in Oost-
Vlaanderen wonen en verblijven. Om vooral kwetsbare 
medeburgers beter en sneller te bereiken, werkten we 
verschillende hulpverleningsprogramma’s uit. Het is immers 
onze betrachting dat mensen met sociale problemen zo 
vroeg mogelijk het CAW weten te vinden. Hoe sneller er 
hulp kan geboden worden, hoe meer kans dat de proble-
men niet escaleren en dat mensen weer zelf greep op hun 
eigen leven krijgen. Veel van deze programma’s zetten we 
samen met andere organisaties op.              

In deze MAGIS presenteren we een greep uit onze specifie-
ke programma’s. Ondanks alle inspanningen van het CAW, 
van talrijke organisaties, medewerkers en vrijwilligers, wor-
den we geregeld geconfronteerd met schrijnende situaties 
bij mensen die we met z’n allen niet bereikten of voor wie 
geen geschikt hulpaanbod voorhanden is. Dit motiveert 
ons telkens opnieuw om een tandje bij te steken, om onze 
werking kritisch te bekijken en te zoeken naar alternatieve 
oplossingen. 

Onze hulpverleners en onze vrijwilligers hebben nog veel 
vernieuwende ideeën, maar de realisatie en het uittesten 
ervan zijn met onze gewone werkingsmiddelen niet steeds 
mogelijk.

Gelukkig kunnen we een beroep doen op een groep sympa-
thisanten en enthousiaste medeburgers die solidariteit  en 
maatschappelijke betrokkenheid bij mensen die het moeilijk 
hebben, hoog in het vaandel voeren. Zij zorgen er dikwijls 
voor, zowel door hun support als door hun extra financiële 
ondersteuning, dat we als organisatie geregeld een tandje 
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Wakostda?!
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CAW in beweging
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kunnen bijsteken. We mikken hierbij niet enkel op grote 
bijdragen, want vele kleintjes maken ook hier samen het 
verschil. In deze MAGIS kan je een overzicht vinden van 
hoe jij - al dan niet samen met vrienden, familie of collega’s 
- CAW Oost-Vlaanderen, soms op een leuke wijze, effec-
tief kan ondersteunen. Omdat onze dagdagelijkse CAW-
werking erkend en gesubsidieerd is, kunnen we alle extra 
giften en bijdragen rechtstreeks investeren in het werken 
met onze cliënten.

We luisteren ook graag naar eventuele nieuwe voorstellen. 
Aarzel niet om ons hierover te contacteren!

 Patrick Seys - Algemeen directeur
patrickseys@cawoostvlaanderen.be   

Editoriaal

3

Armoede / gezondheid

4-5

Uithuiszetting ?
Vermijd het !
Je huurt een private of sociale woning 
en je loopt het risico om uit je huis 
gezet te worden? 

Je verhuurt een woning en er 
zijn problemen met de huurder waardoor 
je een uithuiszetting overweegt?

Wil je als huurder niet uit je huis gezet worden? 

Wil je als verhuurder de problemen die je 
ervaart met je huurder samen aanpakken?

CAW Oost-Vlaanderen 
zoekt samen 
met jou naar een oplossing!

versterkt welzijnversterkt welzijn

Preventieve woonbegeleiding
Op vraag van de huurder, de verhuurder of een dienst die de huurder/verhuurder begeleidt/ondersteunt
Bij woonoverlast of huurachterstal
Om samen een (gerechtelijke) uithuiszetting te voorkomen
De hulpverlening is gratis

Wil je samenwerken om een uithuiszetting te vermijden, neem dan contact op 
met het CAW-Onthaal van jouw regio: 
Tel. 078 150 300 
Mail: www.cawoostvlaanderen.be
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DAG TEGEN ARMOEDE: 17/10

De huidige aanpak van de hulpverlening werkt 
niet voor de armen. Ze speelt onvoldoende in op 
wie en hoe ze zijn. Wat armen nodig hebben is 
een aanbod met vele ‘toegangspoorten’, op hun 
maat. Sleutelbegrippen hierbij zijn ‘een vertrou-
wensrelatie’ en ‘voldoende tijd nemen, er zijn 

voor hen’. En dat is niet evident in een sector die meer en meer op 
afspraak werkt en op korte termijn meetbare prestaties moet leveren. 
 
CAW en geestelijke gezondheidszorg 
Sinds enige tijd trekt CAW samen met vele andere hulpdiensten luid 
aan de alarmbel. Een groeiende groep volwassen psychiatrische patiën-
ten doet een beroep op de Nachtopvang en de Inloopcentra van CAW. 
Het zijn mensen die vaak alle hulp uit de weg gaan, maar wel veel risico’s 
lopen. Er is ook een groeiende groep kwetsbare jongvolwassenen met 
zowel psychiatrische, emotionele als sociale problemen, waarvoor het 
bestaande hulpaanbod geen antwoord biedt.  

CAW Oost-Vlaanderen kreeg tijdelijke middelen van de overheid om 
in 2017 extra in te zetten op beide groepen. We kozen ervoor om me-
dewerkers toe te voegen aan twee bestaande projecten van partneror-
ganisaties: AZIS en 4HOBO. In beide projecten gaan we samen op zoek 
naar een ‘toegangspoort’ om deze mensen te bereiken en te helpen. 

AZIS: Assertieve Zorg In de Samenleving
Het PAKT is een netwerk van hulpverleners en diensten dat de geeste-
lijke gezondheidszorg in de regio Gent-Eeklo-Vlaamse Ardennen beter 
en toegankelijker wil maken. Met het project AZIS richten ze zich op 
volwassenen met complexe en langdurige psychiatrische problemen die 
ook kampen met verslavingen, een verstandelijke beperking, lichamelijke 
ziekte, sociaal isolement, schulden, enz. De bestaande aanpak werkt niet 
voor hen, maar zonder aangepaste zorg of behandeling dreigen ze ern-
stig in de problemen te komen. 

Wat doet AZIS?  
AZIS is een intensieve vorm van samenwerking tussen hulpverleners 
van verschillende sectoren en ‘lijnen’. Het Brugteam van CAW maakt er 
deel van uit, naast o.m. het Gentse straathoekwerk, de OCMW-dienst 
thuislozen, de maatschappelijke cel van de politie (1ste lijn), Eclips, MO-
BIL team en Mobiel Crisisteam (2de lijn), en verschillende psychiatrische 

caW investeert in 
netwerken rond 
kwetsbare doelgroepen Linda Mentens,

inhoudelijk stafmedewerker

De sleutelbegrippen: 
‘een vertrouwensrelatie’ en 

‘voldoende tijd nemen, er zijn voor hen’. 



5

diensten (3de lijn). De rode draad is hun engagement naar de doelgroep. 
De medewerkers van AZIS gaan actief op zoek naar de cliënten (out-
reach) en trachten hun vertrouwen te winnen. In een wekelijks overleg 
bespreken alle hulpverleners samen de situatie van elke cliënt. Ze wis-
selen ideeën uit over een mogelijke aanpak en delen informatie, kennis 
en advies. Deze aanpak verhoogt de kans op een aangepast hulpaanbod, 
op maat van de cliënt.

4HOBO: hoog risico-jongeren in het vizier 
Een andere kwetsbare en moeilijk bereikbare doelgroep zijn jongeren 
die op hun 18de de jeugdinstelling verlaten en jongvolwassenen met 
een (vermoeden van een) beperking en bijkomende problemen. Voor 
deze opdracht werken we samen met het forensisch jongerenproject 
4HOBO. Het is een onderdeel van de werking van OBRA/Baken, één 
van onze partners op het terrein. Met de bijkomende overheidsmidde-
len zet CAW een extra medewerker in. 

4HOBO legt de focus op preventie  
Geïnterneerde volwassenen met een handicap komen tijdens hun 
jeugdjaren vaak al in de criminaliteit terecht en krijgen te maken met 
Justitie en de gevangenis. Door hun zwakke positie is hun situatie al snel 
uitzichtloos. 4HOBO wil deze gang van zaken doorbreken door een 
preventieve aanpak. Daarom richt het zich op de kwetsbare jongeren 
met een (lichte) verstandelijke beperking en/of autisme, met delinquent 
of antisociaal risicogedrag. Deze jongeren zitten met alles en iedereen in 

de knoop, verdwijnen van de radar en belanden in de marginaliteit of de 
delinquentie. Hun levensverhaal legt heel wat tekorten in het zorgaan-
bod bloot. Er zijn tal van uitsluitingscriteria voor wie een verstande-
lijke beperking en daarnaast ook gedrags- en emotionele moeilijkheden 
heeft: ‘sorry, die combinatie doen we niet…’. Specifieke ondersteuning 
voor deze jongeren na de minderjarigheid ontbreekt ook. De kans  
op een (verdere) delinquente ontwikkeling is dan reëel. 4HOBO 
wil dit voorkomen, maar daar is wel een andere aanpak dan de  
bestaande voor nodig. 

Eerst handelen, dan behandelen 
4HOBO doet niet zelf aan behandeling. De hulpverleners zoeken de 
jongeren op in hun eigen leefwereld, winnen hun vertrouwen, doen sa-
men dingen met hen en houden een vinger aan de pols. Ze werken aan 
een verhoging van hun levenskwaliteit op alle domeinen en waar nodig 
verwijzen ze door naar gepaste hulp. Ze ondersteunen ook hun vrien-
den en familie, zodat deze natuurlijke banden sterker worden. Dit soort 
zorg vraagt om een intensieve samenwerking met alle betrokkenen bin-
nen de integrale jeugdhulp en andere partners die betrokken zijn op de 
doelgroep: CLB, justitie, politie, OCMW, psychiatrie. Ook CAW is dus 
een actieve partner in dit verband. 

Afstemming tussen 
hulpverleners is broodnodig



Elk jaar worden in 

Vlaanderen zo’n 800 

kinderen met hun gezin 

op straat gezet, omdat 

hun ouders de huur niet 

meer kunnen betalen.

(DS, 11/10/2016 - DM 14/03/2017).

Per week zijn er gemiddeld 250 inleidingen van een gerechtelijke procedure 
tot uithuiszetting. 

(Belga, 11/01/2016).
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PREVENTIEPROJECTEN UITHUISZETTINGEN

Uithuiszettingen op de private en op de sociale 
huurmarkt zijn dagelijkse kost. Elke uithuiszetting 
is tragisch en dramatisch. In de eerste plaats voor 
de getroffen huurders zelf, maar ook voor ver-
huurders die soms geen andere optie zien dan 
naar het Vredegerecht te stappen.  

Daarom investeert CAW Oost-Vlaanderen in het aanbod preventieve 
woonbegeleiding ter vermijding van een uithuiszetting. Met middelen 
van de Vlaamse Overheid bieden we preventieve woonbegeleiding 
aan sociale huurders als prioritaire doelgroep. Met lokale middelen 
van OCMW’s in Zuid-Oost-Vlaanderen is er een extra aanbod pre-
ventieve woonbegeleiding mogelijk voor private huurders waarbij de 
gerechtelijke procedure reeds ingezet werd.  

De inzet werpt zijn vruchten af: 
86 % sociale huurders kan woning behouden
In 2016 werden 712 huurders aangemeld bij de teams preventieve 

woonbegeleiding. Bij 294 was een gerechtelijke procedure tot uithuis-
zetting reeds opgestart. Dit hoge aantal valt vooral te verklaren uit de 
samenwerking met OCMW’s en vrederechters in Zuid-Oost-Vlaande-
ren waar dossiers opstarten vanuit een gerechtelijke procedure.  

Bij 432 cliënten (60 %) startte een begeleidingstraject op. De overige 
aangemelde huurders konden ofwel niet bereikt worden omdat ze 
bijvoorbeeld al verhuisd waren, andere hulpverlening kregen of geen 
hulpvraag hadden. Daarnaast konden aanmeldingen niet altijd opstarten 
omwille van een capaciteitstekort.  

Bij 6 op 10 van alle huurders die begeleid werden, werd de uithuiszetting 
vermeden, waardoor ze in hun huis konden blijven wonen. We zien hier-
bij wel een verschil tussen private en sociale huurders: bij de helft van 
de private huurders kon de uithuiszetting vermeden worden, ondanks 
de gerechtelijke procedure die vaak al ingezet was. Bij sociale huurders 
kon 86 % de sociale woonst behouden na afronding van de begeleiding.  

Naast het vermijden van uithuiszetting is het een opdracht van elke 
preventieve woonbegeleider om samen met de cliënt op zoek te gaan 
naar een woongerichte oplossing in het geval ze toch uit huis gezet 
worden. 64 % vindt op korte termijn een nieuwe woonst. Anderen  
trekken in bij familie of derden. Een kleine minderheid doet een beroep 
op een opvanginitiatief.  

86% behoudt woonst Veronique Vancoppenolle,
stafmedewerker

bij 6 op 10 van alle huurders 
die begeleid werden, 

werd de uithuiszetting vermeden.
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Uithuiszettingen vermijden is het sleutelwoord
Net zoals het advies van de Vlaamse Woonraad en het Kinderrechten-
commissariaat vindt CAW Oost-Vlaanderen dat erover moet worden 
nagedacht hoe uithuiszetting voorkomen kan worden. Uitbreiding van 
het aanbod preventieve woonbegeleiding, vooral op de private huur-
markt, kan hierbij al één van de mogelijke antwoorden zijn.  

Samenwerking bij het inzetten van leegstaande sociale 
woningen voor burgers met een tijdelijke woonnood
Binnen de sociale huisvestingsmarkt in Oost-Vlaanderen staan in het 
kader van nakende renovatieprojecten heel wat sociale woningen leeg. 
Om deze leegstaande sociale woningen tot aan de start van hun reno-
vatieproject op een zinvolle manier in te zetten, werken CAW Oost-
Vlaanderen en diverse sociale verhuurders samen.   

Het project sluit aan bij de Housing-Led visie van CAW Oost-Vlaande-
ren op thuisloosheid: mensen met een woonprobleem eerst opvangen 
en dan begeleiden.  

De sociale huisvestingsmaatschappijen stellen aan het CAW leegstaande 
woningen ter beschikking  waarvan de basisvoorzieningen in orde zijn 
en die met een minimale kost verblijfsklaar gemaakt worden conform 
de Vlaamse Wooncode.  

Naast het project in Gent (gefinancierd door Stad Gent sinds midden 
2015 en i.s.m. SHM WoninGent-Volkshaard en SHM Volkshaard CVBA-
SO voor doorgangswoningen Vluchtelingen), konden we in het voorjaar 
van 2017 dankzij de projectmiddelen van de Provincie Oost-Vlaanderen 
samenwerkingen afsluiten met SHM Gewestelijke Maatschappij voor 
Woningbouw Zele en SHM Ninove-Welzijn cvba. Zo kunnen leegstaan-
de sociale woningen ingezet worden als een aanvullende en creatieve 
oplossing om de acute woonnood te verkleinen. Burgers die door hun 
kwetsbare situatie met een woonproblematiek kampen en die op korte 
termijn een woonoplossing nodig hebben omdat ze geen alternatieven 
hebben, worden er tijdelijk gehuisvest, betalen een gebruikersvergoe-
ding en krijgen begeleiding van het CAW of de partners. Deze begelei-
ding is één van de hoekstenen van het project en is vooral gericht op 
het gebruik van de woning als een goede huisvader en het vinden en 
behouden van een duurzame huisvesting. De bewoner kan via CAW 
Oost-Vlaanderen een beroep doen op vrijwillige woonbuddy’s die de 
cliënt in deze zoektocht ondersteunen.   

We beschouwen het project als geslaagd, als mensen het project hebben 
kunnen gebruiken als opstap naar een duurzame woonoplossing, als we 
dakloosheid hebben vermeden en de Sociale Huisvestingsmaatschap-
pijen hun tijdelijk leegstaande panden zinvol hebben kunnen inzetten.

Uithuiszetting ?
Vermijd het !
Je huurt een private of sociale woning 
en je loopt het risico om uit je huis 
gezet te worden? 

Je verhuurt een woning en er 
zijn problemen met de huurder waardoor 
je een uithuiszetting overweegt?

Wil je als huurder niet uit je huis gezet worden? 

Wil je als verhuurder de problemen die je 
ervaart met je huurder samen aanpakken?

CAW Oost-Vlaanderen 
zoekt samen 
met jou naar een oplossing!

versterkt welzijnversterkt welzijn

Preventieve woonbegeleiding
Op vraag van de huurder, de verhuurder of een dienst die de huurder/verhuurder begeleidt/ondersteunt
Bij woonoverlast of huurachterstal
Om samen een (gerechtelijke) uithuiszetting te voorkomen
De hulpverlening is gratis

Wil je samenwerken om een uithuiszetting te vermijden, neem dan contact op 
met het CAW-Onthaal van jouw regio: 
Tel. 078 150 300 
Mail: www.cawoostvlaanderen.be
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Dit project loopt in samenwerking met en met 

de financiële steun van de Provincie Oost-Vlaanderen.



8

Om een kwaliteitsvol vrijwilligersbeleid uit te 
bouwen is de stem van de vrijwilliger zelf on-
ontbeerlijk. Om samen vorm te geven aan dit 
beleid en een dynamiek van co-creatie te stimu-
leren, moeten we in dialoog gaan met onze me-
dewerkers. De dromen, verwachtingen, ambities, 

mogelijkheden en drempels van het vrijwilligerswerk bij CAW Oost-
Vlaanderen kunnen in deze dialoog tot uiting komen en meegenomen 
worden in het beleid. 
 
Van 18 tot 30 mei mochten we de eigenheid van het vrijwilligerswerk 
‘ontdekken’. De vrijwilligers kregen het woord en stuurden de dialoog. 
De betaalde medewerkers stonden in voor de hapjes en de drank en 
de verslaggeving.  
 
Tijdens zes dialoogmomenten verwoordden de vrijwilligers hun erva-
ringen in eigen verhalen, die ze in hun eigen taal en aan de hand van de 
dialoogmethode vertelden. Centraal stonden ervaringen zoals contact 
maken en elkaar leren kennen, maar ook het delen van elkaars denk-
beelden rond het vinden, binden en waarderen van vrijwilligers, evenals 
de visie op het vrijwilligerswerk. 
 
De dialoogtafels waren een succes, meer dan 70 vrijwilligers namen 
eraan deel. De dialogen verliepen levendig en intensief. In een open 
sfeer werd er naar elkaar geluisterd en van elkaar geleerd. Er kwamen 
heel wat verhalen op tafel die lieten zien hoe de vrijwilligers kunnen 

bijdragen tot de ontwikkeling van de hulp- en dienstverlening binnen 
CAW Oost-Vlaanderen. Vanuit de praktijk droegen de vrijwilligers per-
spectieven aan die nodig zijn voor een lerend en vruchtbaar proces van 
ontwikkeling en vernieuwing.
 
Het initiatief bleek een geschikte manier te zijn om nader in te zoemen 
op denkbeelden en visies, en om iedereen aan het woord te laten. Het 
delen van ervaringen was voor velen inspirerend en boeiend. Het be-
vorderde het onderlinge begrip en ook de sociale samenhang werd ver-
sterkt. Een initiatief dat voor herhaling vatbaar is, vonden de deelnemers. 

De resultaten van de dialoogmethode worden momenteel verwerkt.  
De omvangrijke input zal hierbij zijn weg vinden in de uitwerking van 
het vrijwilligersbeleid.

‘De dialoogtafels zijn een inspirerend initiatief en bovendien bijzon-
der efficiënt georganiseerd. Iedereen kon er zijn lof of frustratie uiten. 
Werkt heel bevrijdend en motiverend. Knap werk’. (vrijwilliger events)

Ik voel me evenwaardig als een hulpverlener.
(vrijwilliger JWW)

De organisatie en 
de medewerkers 

hebben ook 
aandacht voor ons.

(vrijwilliger Nachtopvang) Onze mening doet 

ertoe én dat is 

voor ons belangrijk.

(vrijwilliger balie)met vrijwilligers 
aan tafel Anja van Impe, 

inhoudelijk stafmedewerker 
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gratis inleefparcours 
‘WakostDa?!’ Surgu Decuypere,

vormingswerker en preventiewerker

Met trots stelt BIZ Oost-Vlaanderen het nieuwe 
vormingsproject ‘WAKOSTDA?!’ voor! Het pro-
ject is een initiatief van BudgetInzicht (BIZ) Oost-
Vlaanderen. BIZ is een samenwerkingsverband 
tussen het OCMW, het CAW en Verenigingen 
waar armen het woord nemen. Met als doel in-

zetten op preventie van de  schuldenlast  en op kwaliteitsverbetering 
van de schuldhulpverlening.

Uit recent onderzoek van het CEBUD (Centrum voor Budgetadvies en 
-onderzoek) zien we dat een groeiende groep jongvolwassenen wordt 
geconfronteerd met financiële moeilijkheden. Ongeveer één op acht 
leerlingen uit de derde graad secundair onderwijs vertoont financieel 
risicogedrag. In deze groep van adolescenten zien we dat er nood is 
aan het versterken van financiële vaardigheden en het verstevigen van 
een kritische houding en weerbaarheid tegen beïnvloeding door o.a. 
reclame en kredieten. Om hier ten volle op in te zetten, hebben wij ons 
bestaande vormingsaanbod ‘School is Out’ uitgebreid met een ander 
vormingsproject: ‘WAKOSTDA?!’. 

WAT?
‘WAKOSTDA?!’ is een interactief en educatief parcours met als doel 
jongeren kennis te laten maken met de verschillende aspecten van het 
zelfstandig leven en de financiële gevolgen/keuzes die hierbij aan bod 
kunnen komen. Tijdens dit parcours worden jongeren uitgedaagd om 
keuzes te maken en hun budget in evenwicht te houden. Thema’s die 
binnen het parcours aan bod komen zijn: inkomen, wonen, gezondheid, 
huishouden en ontspanning. 

VOOR WIE?
We richten ons tot de laatste graad en het zevende jaar van het secundair 
en het deeltijds onderwijs alsook tot diverse jongerenorganisaties (16+).

WAAR?
NEST, in Het Salon op de 2de verdieping. 
Oude bibliotheek Zuid, Graaf Van Vlaanderenplein 40, 9000 Gent. 

WANNEER?
Van 11 september tot 15 december 2017. 

PRAKTISCH
Deze vorming wordt volledig GRATIS aangeboden. Per sessie kunnen 
maximaal 28 leerlingen deelnemen.  De vorming wordt elke dag aange-
boden, met uitzondering van de woensdagnamiddag en de vrijdagnamid-
dag.  Je kunt inschrijven per dagdeel: voormiddag (9.30 u. tot 12.30 u.) 
of namiddag (13.30 u. tot 16.30 u.). Indien je vroeger of later wenst te 
starten, kan dit besproken worden. 

Inschrijven kan via wakostda@cawoostvlaanderen.be met duidelijke 
vermelding van datum, uur, welke school/organisatie, welke klas en hoe-
veel leerlingen. 

NOG VRAGEN? 
Indien je nog vragen hebt, dan kan je steeds contact opnemen met een 
medewerker van BIZ via wakostda@cawoostvlaanderen.be.

Alvast hartelijk dank!
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FONDSENWERVING

Wij zoeken...
jawel, geld.
De subsidies die CAW Oost-Vlaanderen als erkend CAW van de Vlaam-
se Overheid en van plaatselijke instanties (Stad Gent, Provincie) ont-
vangt, worden gebruikt voor de financiering van de personeelskosten en 
de dagelijkse werkingsuitgaven. Voor speciale en extra projecten moe-
ten we echter zelf ook op zoek naar bijkomende financiële middelen.    

Iedere euro telt! 
Vanaf 40 euro steun ontvang je van CAW Oost-Vlaanderen een fiscaal 
attest. Je kan je storting spreiden over het hele jaar: geef je bv. aan je 
bank opdracht om maandelijks 5 euro te storten, dan betekent dit dat je 
op het einde van het jaar een fiscaal attest van 60 euro ontvangt. 

Deelnemen aan onze events 
CAW Oost-Vlaanderen organiseert regelmatig events ten voordele van 
de vele projecten. Door deel te nemen aan een event met je vereniging, 
serviceclub, organisatie, bedrijf of gewoon met je vrienden en familie 
help je mee onze projecten verder uit te bouwen. Het afgelopen jaar 
kon je zo deelnemen aan onze historische welzijnswandelingen tijdens 
de Gentse Feesten en aan ons groot sportevent tijdens de ‘Warmste 
Week’ van Studio Brussel in december. 

Organiseer een event voor ons! 
Wij geloven in jouw creativiteit: waarom geen event organiseren ten 
voordele van een CAW-project? 
Enkele voorbeelden: een verrassend ontbijt, een aperitiefconcert, diner, 
een tentoonstelling of filmavond, een fuif… kortom, alles is mogelijk.

Legaten en duolegaten 
Je wilt wel iets nalaten aan de organisatie waarin je gelooft en die je 
misschien tijdens je leven ook al hebt gesteund. ‘Maar’, denk je, ‘dan blijft 
er minder van mijn erfenis over voor mijn goede vriend(in) of mijn favo-
riete nichtje…’. Dat is niet noodzakelijk het geval! Dankzij het duolegaat 
kan een erfgenaam zonder rechtstreekse familieband evenveel krijgen 
(of zelfs meer), terwijl je toch het goede doel steunt.  

Hoe werkt dit concreet? Als je overweegt een deel van jouw vermogen 
aan een erkende organisatie na te laten, raadpleeg dan altijd een notaris 
en laat de berekening maken voor jouw specifieke geval! 
 
Testament 
Steeds meer mensen nemen een goed doel op in hun testament. Met 
een schenking draag je namelijk bij aan een betere wereld. Meer dan 
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WIE IS WIE? Meer vragen over fondsenwerving? 
Neem gerust contact op met 
ons gemotiveerd fondsenwerversteam.

Marianne Du Pré 
mariannedupre@cawoostvlaanderen.be  

Noël Callebaut  
noelcallebaut@cawoostvlaanderen.be 

Tel. 09 i 265 89 30 
Gsm 0471 i 98 36 80

Tel. 09 i 265 89 30 
Gsm 0473 i 92 66 95

ooit hebben goede doelen jouw steun nodig. Want in economisch on-
zekere tijden draaien overheden en bedrijven de geldkraan soms toe. Jij 
kan het verschil maken door een deel van je erfenis aan een goed doel 
na te laten. 

Feest zonder pakjes 
Een feest zonder pakjes is een leuke manier om het CAW te steunen. 
Ben je jarig, vier je een jubileum, of geef je zomaar eens een feest, vraag 
in de plaats van cadeautjes dat je genodigden een schenking doen aan 
het CAW op onze giftenrekening met vermelding van jouw naam (fis-
caal attest vanaf 40 euro). 
Zelf krijg je van het CAW een ruiker bloemen en een overzicht van de 
opbrengst van jouw actie. Je kan, indien je dat wilt, een bepaald project 
of het CAW in het algemeen steunen met jouw actie. 

Meer moet dat niet zijn!   

Netwerkers gezocht 
Ben je iemand met een groot netwerk van interessante mensen en wil 
je hen kennis laten maken met het CAW en zijn projecten? 

Wij komen graag naar jouw organisatie, serviceclub, bedrijf e.d. om een 
enthousiaste presentatie te brengen. Je opent deuren voor ons en de 
vele mensen die een beroep doen op het CAW.    

In deze MAGIS kan je lezen dat CAW Oost-Vlaanderen jullie steun hard 
nodig heeft.  De komende jaren willen we investeren in (de aankleding 
van) bezoekruimtes, studio’s, en een nieuwe locatie voor onze Jongeren 
Advies Centra in Sint-Niklaas. In Gent zal het JAC verhuizen naar het 
nieuwe Overkophuis en betrekken de woonbegeleiders een nieuwe lo-
catie in de Kortijksepoortstraat. In Ronse komt er een nieuwe bezoek-
ruimte in de Jan van Nassaustraat van waaruit ook de woonbegeleiders 
zullen opereren en in Aalst zal eind 2017 de locatie in de Verastenstraat 
klaar zijn om zowel het JAC, Onthaal, Budgethulp als PRW onderdak te 
bieden. Dit is nog maar een klein overzicht van de vele noodzakelijke 
investeringen. Want om mensen en vooral jongeren en kinderen in een 
vertrouwde omgeving goed te kunnen opvangen, moeten onze gebou-
wen en ruimtes natuurlijk ook aangenaam en gezellig ingericht zijn.  

Naast deze investeringen in gebouwen en materiaal zijn er natuurlijk 
de vele projecten rond jongeren, kinderen, vluchtelingen, etc.  Budget in 
Zicht, Wakostda, de Jeugdadviseurs, Preventieve woonbegeleiding,  het 
Huis voor jongeren, Buddywerking, Hoog conflictueuze scheidingen: dit 
is nog maar een kleine greep uit het aanbod. Deze projecten moeten 
we realiseren met middelen uit giften en dat kunnen we onmogelijk 
zonder jullie steun.  

Via MAGIS houden we jullie regelmatig op de hoogte van al onze 
projecten en jullie kunnen ons natuurlijk altijd contacteren! 

PROjECTEN IN DE KIjKER 



Tijdens de Gentse Feesten organi-
seerde CAW Oost-Vlaanderen voor 
de tweede keer historische/sociale 
wandelingen. Tijdens de eerste wandel-
editie in 2016 lag de focus op de ont-
wikkeling van de hulpverlening door de 
eeuwen heen en de rol die o.a. Keizer 
Karel daarin speelde. 

Dit jaar ging de aandacht naar de oude arbeiderswijk in de 
buurt van de Visserij, gekend als oud-Gentbrugge, en een aantal 
welzijnsinitiatieven in deze wijk. We mochten opnieuw meer 
dan tweehonderd deelnemers verwelkomen op deze gratis  
aangeboden wandelingen.

Deze activiteit is voor ons een uitgelezen moment om de vele 
facetten van een CAW-werking toe te lichten en met een ze-
kere trots het werk dat de collega’s dag in dag uit verrichten 
eens onder de aandacht te brengen. Wij zijn als CAW fier op 
het feit dat niet alleen betaalde hulpverleners, maar evenveel 
vrijwilligers dagelijks de mouwen opsloven en iets proberen 
te veranderen aan de moeilijke situatie waarin heel wat men-
sen zich bevinden.Dit alles kunnen we realiseren dankzij jullie 
noodzakelijke financiële steun. 

En dan toch een gratis activiteit organiseren, hoor ik jullie 
denken? Ja natuurlijk, want geven is minstens even plezant als 
krijgen en we geven al graag eens iets…

Wat natuurlijk niet wil zeggen dat een duwtje in de rug niet 
welkom is… Integendeel: in deze MAGIS kunnen jullie lezen 
hoe en waar en waarmee jullie CAW Oost-Vlaanderen kun-
nen helpen. Hulp die meer dan ooit nodig is, want het is niet 
alle dagen feest, zeker niet voor de mensen die een beroep 
moeten doen op onze diensten. 

Wie deze column leest, weet dat er zich onderaan een over-
schrijvingsformuliertje bevindt. Sta me toe even een kleine 
oproep te doen! Heb je genoten van de wandeling? Hebben 
we jullie na het lezen van deze MAGIS kunnen overtuigen 
dat we terecht fier zijn op de realisaties van CAW Oost-
Vlaanderen? 

Geef ons dan eens dat welgekomen duwtje in de rug onder 
het motto ‘Geven is minstens even plezant als krijgen’. 
Wie veertig euro stort, krijgt hiervoor een fiscaal attest, maar 
elke bijdrage, hoe bescheiden ook, is meer dan welkom!

Wie niet kan wachten tot de volgende Gentse Feesten om 
eens zo’n historische/sociale wandeling mee te maken, kan 
tijdens het jaar zo’n wandeling reserveren voor zijn/haar ver-
eniging, club, school, etc. Dat het een echte aanrader is, getui-
gen de vele positieve reacties die we steeds krijgen.
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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.


