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Lokaal DaklozenOverleg

Het Lokaal DaklozenOverleg 
(LDO) is een intergemeentelijk 
overleg tussen verschillende 
organisaties en hulpverleners die 
werken met dak- en thuislozen.

Het LDO:
• heeft een regiefunctie in de 

doorverwijzing van mensen 
naar goed basiswerk of een 
gespecialiseerde aanpak

• doet trajectbespreking van 
cliënten

• signaleert structurele 
drempels naar het beleid

Het LDO verwijst mensen door 
naar Cabrio. 

Coördinatie

CAW Limburg coördineert Cabrio 
in het kader van dedicated teams. 

Partners

• de lokale besturen van Pelt en 
Sint-Truiden

• de OCMW’s van Pelt en Sint-
Truiden 

• Zorggroep Zin 
• Mobiele Herstelteam van 

Reling 
• Beschut Wonen Noord-

Limburg
• het onthaal van CAW Limburg  
• straathoekwerk LiSS (door 

CAW)

Contact

Theo Christoffels
cabrio@cawlimburg.be
0479 40 67 83



Cabrio
een project voor dak- en thuislozen

• instellingsverlaters zonder 
woonst

• in niet-conventionele 
woningen (bv. tent, caravan, 
kraakpand, …) 

• inwonend bij vrienden of 
familie door gebrek aan 
huisvesting (bv. sofa-slapen)

Deze mensen hebben meestal 
weinig goede contacten 
met hun persoonlijk en 
hulpverleningsnetwerk. 
Zij worden zorgmissers of 
zorgmijders genoemd. 

Multidisciplinair

Cabrio bestaat uit hulpverleners 
van:
• psychiatrische thuiszorg
• begeleid wonen 
• straathoekwerk
• algemeen maatschappelijk 

werk 
• woonbegeleiding 
• verslavingszorg 

Zij werken elk 2 dagen per week 
voor Cabrio. 

Outreach

Cabrio werkt in de 
leefomgeving van de dak- 
en thuislozen, oa thuis, op 
straat of in de semipublieke 
ruimte (bv. instellingen, andere 
hulpverleningsinstellingen, …) en 
op maat.
Cabrio investeert in het 
opbouwen en onderhouden van 
een goede relatie met de cliënt. 
Iedere stap gebeurt in overleg en 
met goedkeuring van de cliënt. 

Cabrio is een 
multidisciplinair en 
autonoom team dat 
outreachend werkt met 
dak- en thuislozen in Pelt 
en Sint-Truiden. 

Doelgroep

Mensen in een precaire 
woonsituatie, bv.:
• op straat of in de publieke 

ruimte
• in de nacht- of winteropvang

Doel

Cabrio wil:
• contact leggen met dak- 

en thuislozen in hun 
leefomgeving

• op verschillende 
levensdomeinen 
ondersteuning bieden op het 
tempo van de cliënt 

• samen met de cliënt 
aansluiting vinden bij 
hulp- en dienstverlening 
via doorverwijzing en 
samenwerking

• de netwerken van de cliënt 
versterken

• werken aan de huisvesting 
van de cliënt via de sociale en 
privé-markt

• structurele drempels 
signaleren aan het beleidHet Lokaal DaklozenOverleg verwijst mensen door naar Cabrio.

Cabrio werkt in de 
leefomgeving en op 
maat van dak- en 
thuislozen.


