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achter de schermen bij mind-spring

4
Wie hielpen wij in 2019?
caW Oost-vlaanderen, een onmisbare schakel op vlak van welzijn. De 
cijfers van 2019 spreken voor zich: 26.570 hulpvragers deden in 2019 
een beroep op de hulpverlening van caW Oost-vlaanderen. 
De cliënten die we bereiken situeren zich in alle leeftijdscategorieën, 
maar hoofdzakelijk gaat het om volwassenen (15.702) en 
18- tot 24-jarigen (4.030).

het zal ondertussen via de media al doorgedron-
gen zijn: ook de CAW’s zijn zwaar getroffen door 
de besparingen van de vlaamse regering. caW 
Oost-vlaanderen moet ongeveer 1 miljoen euro 
besparen op haar werking. voor alle caW’s samen 
komt dit in totaal op 5 miljoen euro. enkel voor 
2020 krijgen we wat respijt en is dit besparingsbe-
drag wat gemilderd.

in het vlaams regeerakkoord lezen we dat men 
streeft naar een “warm en zorgzaam vlaande-
ren”, maar dat men zal moeten “snoeien om  
te bloeien”. 

We werken als caW reeds jaren met de volle in-
zet van honderden medewerkers en vrijwilligers 

mind-spring ondersteunt vluchtelingen bij het verhogen van hun 
mentale weerbaarheid en helpt hen de toekomst aan te pakken. 
elk programma bestaat uit zes bijeenkomsten, gegeven in de eigen 
taal door een ervaringsdeskundige en een hulpverlener. thema’s die 
aan bod komen zijn onder andere identiteit, acculturatie, omgaan met 
stress en verlies ... 
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genoteerd

10
Vrijwilliger regina de Belder:   
“Mensen helpen geeft mij echte voldoening”

11
opgeklopt 
Bedankt voor jullie steun!

12
Cliënt vertelt: 
“Het doet goed dat iemand ons begrijpt”

Voorzitter Kris Coenegrachts 

editoriaalaan het warme vlaanderen; daar staan we op één 
lijn met de vlaamse regering. We moeten echter 
constateren dat steeds meer mensen een beroep 
op ons doen, met langere wachtlijsten tot gevolg. 
caW’s zijn samen met de OcmW’s de huisartsen 
van de welzijnsproblemen. stel je voor dat je, als je 
ziek bent en een huisarts nodig hebt, in de wacht-
lijn komt en pas binnen enkele weken gezien kan 
worden! Deze ervaring hebben mensen met ern-
stige welzijnsproblemen dagdagelijks. hulp komt 
bijgevolg geregeld te laat omdat de problemen 
intussen zo geëscaleerd zijn dat duurdere zorg 
noodzakelijk wordt.

We kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat 
men het gemakkelijkst snoeit waar men het minst 

weerbaar is. snoeien bij de caW’s betekent alleen 
maar dat de wachtlijsten langer worden en de 
meest kwetsbaren nog meer hulpeloos achterblij-
ven. Dit is het beste recept op weg naar een nog 
meer duale samenleving. 

Bovendien zorgen de besparingen ervoor dat de 
druk op onze medewerkers, die al  hoog is, heel 
erg toeneemt. Dit brengt niet alleen de kwaliteit 
van de hulpverlening in het gedrang, maar dit 
zorgt ervoor dat we nog meer dan voorheen moe-
ten kiezen wie wel en wie niet geholpen wordt. We 
staan zeer geregeld voor de verscheurende keuze 
of we marie moeten ondersteunen die mishandeld 
wordt, of Noor die in een zwaar relatieconflict zit. 
als medewerker, vrijwilliger en bestuur blijven 

we zeer verontwaardigd over de keuzes die er 
gemaakt werden in het vlaams Welzijnsbeleid. 
Dit staat in ieder geval haaks op het werken aan 
een warm en solidair vlaanderen. Onze dagelijkse 
confrontatie met de gevolgen van een tekort aan 
welzijnsaanbod voor mensen in kwetsbare situ-
aties verplicht ons om dit blijvend aan de kaak  
te stellen! 

Patrick seys
algemeen directeur caW Oost-vlaanderen

patrickseys@cawoostvlaanderen.be

kris coenegrachts, voorzitter van caW Oost-vlaanderen, is sinds de 
jaren zeventig actief in de welzijnssector: “Jarenlang hebben we van de 
overheid meer en meer middelen gekregen. Die waren vaak verbonden aan 
nieuwe opdrachten. Wat nu gebeurt is een complete trendbreuk én een grote 
verrassing voor ons.”
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caw oost-vlaanderen is er voor iedereen, maar besteedt 
bijzondere aandacht aan personen en bevolkingsgroe-
pen die een hoger risico lopen op verminderde welzijns-
kansen. 26.570 hulpvragers deden in 2019 een beroep op 
de hulpverlening van caw oost-vlaanderen. de cliënten 
die we bereiken situeren zich in alle leeftijdscategorieën, 
maar hoofdzakelijk gaat het om volwassenen (15.702) en 
18- tot 24-jarigen (4.030). 
er zijn heel wat cliënten die een vreemde origine hebben: 
ze zijn afkomstig uit 130 verschillende landen.

met welke vragen of problemen komt men naar het CaW?

vaak vragen mensen hulp bij meerdere thema’s. in 2019 had-

den 8.429 cliënten een vraag met betrekking tot welzijn en ge-

zondheid. 6.208 mensen kwamen naar het caW omdat ze een 

probleem hadden in verband met hun relatie, het gezin of de 

opvoeding van de kinderen. 

het caW richt zich vooral naar maatschappelijk kwetsbaren, dit 

blijkt uit de 4.826 cliënten die (ook) materiële en financiële pro-

blemen ervaren, zoals geen of een te laag inkomen, administra-

tieve problemen, problemen met een uitkering, budgetterings- 

problemen, schulden. 

hoe helpen we deze mensen?

Bij het caW-onthaal kan elke hulpvrager met om het even 

welke vraag of probleem terecht. tijdens een eerste gesprek 

wordt de vraag verhelderd en wordt gezocht naar het meest  

geschikte antwoord. 

heel wat dossiers binnen het onthaal bestaan slechts uit één 

contact (14.923). vaak heeft de persoon voldoende aan een in-

formatief, adviserend en/of ondersteunend gesprek. 

andere hulpvragers hebben nood aan meer ondersteuning. 

in onderling overleg met de cliënten zoeken we dan naar een 

26.570 hulpvragers deden 
vorig jaar een beroep 
op caw oost-vlaanderen 

Wie hielPen Wij in 2019?
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hulpverleningsaanbod dat het best aansluit bij hun vragen en 

wensen. sommige cliënten kunnen voor psychosociale begelei-

ding geholpen worden in ons eigen centrum: in 2019 waren er 

6.661 begeleidingen. sommige cliënten hadden nood aan meer 

gespecialiseerde hulp en verwezen we door naar onder meer 

de geestelijke gezondheidszorg, de medische sector, de juridi-

sche hulpverlening en het OcmW. er werden heel wat cliënten 

begeleid omwille van persoonlijke problemen (16,2% van de be-

geleidingen) en er waren ook heel wat woonbegeleidingen (9,2% 

ambulante woonbegeleiding, 6,9% woonbegeleiding met verblijf 

en 5,3% preventie van uithuiszetting). Daarnaast zien we ook dat 

9% van de begeleidingen zich situeerde in de bezoekruimte.

De meeste hulpverlenende contacten gebeuren nog steeds op 

kantoor, telefonisch of tijdens een huisbezoek. in 2019 hadden 

onze hulpverleners 50.089 contacten tijdens het onthaal en 

64.490 contacten tijdens de begeleiding.

interesse in 
ons jaarverslag? 
We bezorgen het digitaal of per post.

secretariaat@cawoostvlaanderen.be – 09 265 89 20
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kinderkerstfeest nh hotel gent Op 24 december 2019 organiseerden NH Hotel, OCMW Gent en CAW Oost-Vlaanderen voor de tiende keer een groot kinderkerstfeest. Honderd kinderen en hun ouders, grootouders, begeleiders … konden weer genieten van een geslaagd feest. De heerlijke pannenkoeken, neuzekes en andere lekkernijen, de kinderdisco, de grime, de animatie en natuurlijk de Kerstman met een zak vol cadeautjes to-verden een grote glimlach op de blijde gezichten van klein en groot!
Dank aan iedereen die er was als vrijwilliger. Dank aan Vir-ginie, Mariska en hun collega’s van ArcelorMittal die met een groot hart een duit in het zakje deden. Om het met de woorden van een aanwezige mama te zeggen: ‘Hier worden mijn kinderen behandeld als elk ander kind’.   

’t komisjken kreeg twee diepvriezers 

van cera
’t Komisjken is een voedselherverdeelwinkel gelokaliseerd 

in het wijkcentrum De Poort in Geraardsbergen. Hoofddoel 

is voedseloverschotten van lokale handelaars en/of particu-

lieren te herverdelen aan mensen in een armoedesituatie. 

‘t Komisjken wil een zo groot mogelijk gamma aanbieden, 

maar is hiervoor afhankelijk van schenkingen. Dus met 

overschotten of voedingswaren kort bij vervaldatum die je 

niet meer zal consumeren, kun je altijd bij hen terecht!

De Regionale Adviesraad van CERA heeft beslist de maat-

schappelijk zeer relevante activiteit van het CAW en het 

OCMW in ‘t Komisjken te ondersteunen. Met de toegekende 

steun zijn er twee identieke diepvriezers aan verminderd 

tarief aangekocht. Onze hartelijke dank aan CERA!

genoteerd
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een sprong naar de 
toekomst met Mind-spring!

achter De schermen Bij minD-sPring

caw oost-vlaanderen is referentie-caw voor Mind-spring, 
een psycho-educatieprogramma voor vluchtelingen en 
migranten. Mind-spring ondersteunt vluchtelingen bij het 
verhogen van hun mentale weerbaarheid en helpt hen de 
toekomst aan te pakken. elk programma bestaat uit zes 
bijeenkomsten, gegeven in de eigen taal door een erva-
ringsdeskundige en een hulpverlener. thema’s die aan bod 
komen zijn onder andere identiteit, acculturatie, omgaan 
met stress en verlies ... daarnaast is er ook het programma 
cultuursensitief werken via Mind-spring, een programma 
voor ocMw-medewerkers in het kader van het europees 
vluchtelingenproject aMiF (asiel-, Migratie- en integratie-
fonds).  Magis volgde een week lang het Mind-spring team!  

Maandag
Elmira Erstukajeva, stafmedewerker vluchtelingen, geeft de tweede 
les in de tiendaagse opleiding voor nieuwe Mind-Springtrainers. 
Bijna dertig vluchtelingen uit onder andere Afghanistan, Eritrea, Syrië, 
Palestina en Somalië buigen zich over de concepten ‘vicieuze cirkel’ 
en ‘de identiteitscirkels’. Soms is het emotioneel zwaar, dan weer 
wordt er flink gelachen. 

Dinsdag
Maryam Tawfiq Marwan geeft een sessie Mind-Spring Junior voor 
14-18 jarigen over het thema vriendschap: wat is een goede vriend, 
wanneer ben jij een goede vriend, hoe kun je vriendschappen ontwik-
kelen? Welke culturele verschillen ervaar je? 

67 groepen Mind-Spring in 2019
Oost-Vlaanderen:  43 groepen   I   West-Vlaanderen: 14   I   Antwerpen: 7   I   Brussel: 2    I   Leuven: 1

Woensdag
Storey Stanikazi is net klaar met het vertalen van het ouderschapsspel 
in het Dari en Pashtu, de talen van haar geboorteland Afghanistan. Zo 
dadelijk gaat ze een sessie begeleiden bij Mind-Spring Ouderkracht 
in Pashtu in samenwerking met Pleegzorg Oost-Vlaanderen, een 
programma dat ouders sterker maakt in hun rol als ouder bij de op-
voeding in twee culturen. Tegelijk is er een reeks Mind-Spring Junior 
8-13 jaar. 

Donderdag
Ali Abushab begeleidt een sessie Mind-Spring Arabisch voor vol-
wassenen in Eeklo. De deelnemers praten over rouw en verlies. Het 
is een mentaal zware sessie. 

Vrijdag
Desiree Derksen schrijft het verslag van een boeiende intervisie-
bijeenkomst over traumastabilisatie, in het kader van het AMIF-pro-
gramma Cultuursensitief werken via Mind-Spring. Psycholoog 
Koen Van Praet duidt stabilisatie met achtergrondinformatie, geeft 
enkele tips en bespreekt casussen. Een tiental OCMW-medewerkers 
wisselen ervaringen uit. 

Zaterdag
Dossinkazerne Mechelen. Elmira, Maryam en Desiree geven elk een 
workshop over Mind-Spring op een studiedag voor vrijwilligers die 
met vluchtelingen werken. Er is veel betrokkenheid. Minister van Sa-
menleven Bart Somers komt ook langs. 

Meer informatie over alle programma’s?   
neem een kijkje op 

www.caw.be/hoe-wij-helpen/preventie/mind-spring/

MIND SPRING

MIND SPRING

MIND SPRING
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kris coenegrachts, voorzitter van caw oost-vlaanderen, 
is sinds de jaren zeventig actief in de welzijnssector. al 
tijdens zijn studentenjaren kwam kris op voor de meest 
kwetsbaren in onze samenleving. dertig jaar lang ver-
richtte hij als directeur van crematorium westlede in 
lochristi baanbrekend werk in de crematiebranche. eind 
vorig jaar ging hij met pensioen. 

het CaW krijgt steeds minder overheidssteun, en dat  

terwijl het aantal hulpvragen stijgt. is er nog toekomst voor 

het CaW? 

kris coenegrachts: “jarenlang hebben we van de overheid meer 

en meer middelen gekregen. Die waren vaak verbonden aan 

nieuwe opdrachten. Wat nu gebeurt is een complete trendbreuk 

én een grote verrassing voor ons. het caW houdt zich bezig met 

de essentiële problemen van deze samenleving. tot nu toe kre-

gen we altijd het signaal van de opeenvolgende ministers dat het 

werk van het caW enorm belangrijk was, en dat we dus de steun 

die we kregen wel degelijk verdienden. Plots vijf miljoen euro 

minder subsidie krijgen, is een zeer zware aderlating. 

als alternatief voor het caW schuift men nu het OcmW naar vo-

ren. tijdens de regeringsbespreking dacht men er zelfs aan de 

caW’s te laten opgaan in de OcmW’s! Deze trend is bijzonder 

verontrustend. natuurlijk blijven de OcmW’s de belangrijkste 

actor in het welzijnsveld, maar de caW’s zijn precies dáár waar 

de OcmW’s om welke reden dan ook – hetzij juridisch, hetzij 

praktisch – niet actief kúnnen zijn. het caW vervult niet dezelfde 

taken als het OcmW. als caW hebben wij met echt kansarme 

mensen op het terrein contact en bieden we hen concrete hulp. 

het OcmW is hier niet altijd toe in staat. zij hebben ook con-

tacten met bestaansminimumtrekkers, maar wat bijvoorbeeld 

met mensen die in nood zijn en hier niet legaal verblijven? het 

caW ontleent zijn bestaansredenen ook aan problemen die ge-

meentegrensoverschrijdend zijn. De caW’s zijn ontstaan vanuit 

de lacunes die de overheden hebben gelaten, bewust of onbe-

wust, vaak door wettelijke beperkingen. De vroegere kleinere or-

ganisaties die later zouden samensmelten tot een caW hebben 

daar toen op ingezet. Denk aan partnergeweld, dak- en thuislo-

zenzorg, de begeleiding en opvang van gedetineerden en geïn-

terneerden. stuk voor stuk terreinen waar wij toch een andere 

“ Men schopt altijd 
 naar diegenen die 
 het minst weerbaar zijn”

vOOrzitter raaD van Bestuur caW OOst-vlaanDeren
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taakinvulling hebben dan de OcmW’s en de justitiehuizen. We 

zijn complementair, zoals het hoort. het caW heeft altijd prima 

samengewerkt met alle actoren uit het veld. het schokt me 

dan ook dat de bestaansredenen van het caW nu zo in twijfel  

worden getrokken.”

Je bent voorzitter van de raad van bestuur van CaW oost-

Vlaanderen sinds de oprichting in 2014. Wat drijft je? 

kris coenegrachts: “ik ben sinds de jaren ’70 actief in deze sec-

tor. Bij mij speelde toen vooral de verontwaardiging over het lot 

van jongeren uit de bijzondere jeugdzorg. het welzijnslandschap 

was toen nog helemaal anders dan nu. instellingen voor bijzon-

dere jeugdzorg waren in veel opzichten een groot rampgebied. 

Wij voerden actie om het lot van jongeren in instellingen te ver-

beteren. sindsdien is mijn verontwaardiging over mistoestanden 

nooit verdwenen. vooral de mensen die het zwakst staan in de 

samenleving treffen mij het hardst. Men schopt altijd naar diege-

nen die het minst weerbaar zijn, of het nu gaat om geïnterneer-

den, ex-gedetineerden, daklozen of vluchtelingen. Die mensen 

worden dan nog eens extra uitgesloten door bepaalde krachten 

in de samenleving. De verontwaardiging over het lot van die men-

sen heeft mij altijd gedreven.

iedereen zet zich in op zijn eigen manier. ik ben slechts een van 

de honderden vrijwilligers van caW Oost-vlaanderen. veel van 

die vrijwilligers zijn al even lang als ik actief in deze sector. Deze 

mensen zijn betrokken bij problematieken waar ze zelf in hun da-

gelijks leven vaak weinig mee in aanraking komen. ze trekken zich 

het lot aan van mensen die het minder goed hebben. Dat is heel 

waardevol. naast de vrijwilligers die rechtstreeks met cliënten 

werken, zijn er de vrijwilligers die bekwaam zijn op het organisa-

torische vlak, en die zoals ik in de raad van bestuur zetelen.”

Wat wens je het CaW en het CaW-beleid toe? 

kris coenegrachts: “in de crisisopvang gebruikt men vaak de 

uitdrukking ‘iedere crisis is een moment van groei’. een dood-

doener, zou je dat kunnen noemen, maar ik hoop uit de grond 

van mijn hart dat die uitdrukking hier waarheid wordt. en dat ie-

dereen die betrokken is bij het caW – medewerkers, vrijwilligers, 

sympathisanten, bestuurders – samen aan één zeel gaat trekken 

en zich nog meer gaat inzetten voor het vele en essentiële werk 

dat ons nog wacht.”

“Plots vijf miljoen euro 
minder subsidie krijgen, is een 

zeer zware aderlating voor de CaW’s.”

Voorzitter Kris Coenegrachts: “Ik hoop dat iedereen die betrokken is bij het 
CAW samen aan één zeel gaat trekken en zich nog meer gaat inzetten voor 
het vele en essentiële werk dat ons nog wacht.”
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regina de belder is al tien jaar vrijwilliger bij caw  
Oost-Vlaanderen. Ze begeleidt cliënten bij Slachtofferhulp.

“ik wil me maatschappelijk 

engageren. alles in de wereld 

draait om geld. Weet je wat 

mij echte voldoening geeft? 

mensen helpen om in betere 

omstandigheden hun leven 

verder te zetten, door hen 

een luisterend oor te bieden 

en hen te ondersteunen met 

praktische zaken. hun trauma zullen ze natuurlijk nooit verge-

ten, maar na verloop van tijd kunnen ze het wel kaderen. ik wil 

hen helpen terug een beetje geluk op hun pad te krijgen. in ruil 

geven die mensen mij dan hun glimlach en hun vertrouwen. van 

sommige vroegere cliënten krijg ik jaarlijks nog een kaartje met 

nieuwjaar. Dat raakt me.

Per week spendeer ik ongeveer zeven uur aan mijn vrijwilligers-

werk. een huisbezoek bij de cliënt neemt algauw anderhalf uur 

in beslag. Dan is er ook de tijd waarin je onderweg bent naar je 

cliënt en de tijd waarin je de bijhorende administratieve taken 

afhandelt. naast het vrijwilligerswerk heb ik nog een fulltime job 

als administratief bediende op de spoedafdeling van een zieken-

huis, sta ik in voor de zorg van mijn moeder en schoonmoeder, 

én vang ik een dag per week mijn kleindochter op. Om het hoofd 

leeg te maken ga ik graag fietsen met mijn man. Ook pikken we 

regelmatig een concert mee, en genieten we van de mooie mo-

menten met onze dochter en toekomstige schoonzoon. soms 

moet ik dus goochelen met de tijd. (lacht) 

caW Oost-vlaanderen ondersteunt zijn vrijwilligers heel goed. 

elk jaar zijn er nieuwe, leerrijke opleidingen. We mogen mee na-

denken over die opleidingen en aangeven waar wij tekortkomin-

gen zien. het is een goed systeem. je kunt ook altijd raad vragen 

aan de professionals van het caW als je het zelf even niet goed 

meer weet in een bepaalde zaak. 

Ook de vrijwilligers onderling hebben veel aan elkaar. We bellen 

elkaar geregeld. als er iemand in nood is, staan we voor elkaar 

klaar. Onlangs moest ik een zware operatie ondergaan, en dan 

kwamen de andere vrijwilligers me soep brengen. hartverwar-

mend. We zijn een team: elke schakel heeft zijn meerwaarde!”

“ Mensen helpen geeft mij   
 echte voldoening”

vrijWilliger regina De BelDer 

zelf vrijwilliger worden? 
neem contact op met onze vrijwilligerswerking 
via vrijwilligers@cawoostvlaanderen.be of 0471 466 725.
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het zinnetje hierboven is een bescheiden 
poging om jullie, de sympathisanten van 
caW Oost-vlaanderen en lezers van dit 
tijdschrift, oprecht en uit de grond van 
ons hart te danken voor de financiële en 
andere steun die we het afgelopen jaar 
mochten ontvangen.

en meteen ook een oproep, een oproep 
om ons te blijven steunen. het caW wordt 

getroffen door besparingen. Het meest pijnlijke is dat hierdoor een hele 
groep kwetsbare mensen soms letterlijk en figuurlijk in de kou komt te 
staan. een groep die jaar na jaar blijft aangroeien en waarvan we merken 
dat meer en meer vrouwen en jongeren er deel van uitmaken. net nu - op 
het ogenblik dat deze mensen onze hulp het hardst nodig hebben - komt 
de boodschap dat we het met aanzienlijk minder moeten gaan doen …

ik schreef het al in de vorige Opgeklopt: cijfers zijn één ding maar de ge-
zichten achter de cijfers zijn iets anders. als caW moeten zeggen ‘sorry, 
maar we kunnen niet meer helpen’ raakt ons in de essentie van wat we 
willen zijn, een organisatie die er is voor iedereen die het nodig heeft.

hoe belangrijk en noodzakelijk ons werk is, kunt u opnieuw lezen in  
deze magis. 
Wees gerust, we geven niet op. We blijven ons dag na dag inzetten voor 
de jongeren, vrouwen, mannen, gezinnen, die ons nodig hebben.

steun ons vandaag nog en doe een donatie met als vermelding ‘ja, ik 
steun het caW!’ op rekeningnummer Be25 0689 0002 0082.

meer informatie over giften, legaten en schenkingen? aarzel niet om 
me te contacteren via noelcallebaut@cawoostvlaanderen.be of op het  
nummer 09 265 89 20.

.
 noël Callebaut

stafmedewerker fondsenwerving
noelcallebaut@cawoostvlaanderen.be

centrum algemeen Welzijnswerk (caW) Oost-vlaanderen is een plura-
listische organisatie die deskundige hulpverlening biedt aan iedereen 
met vragen of problemen in verband met welzijn. caW Oost-vlaanderen 
informeert, begeleidt en biedt onderdak indien dat nodig is. Onze 
doelgroepen zijn mensen in kwetsbare situaties zoals daklozen, slacht-
offers van geweld, jongeren, (ex-)gedetineerden, vluchtelingen, gebro-
ken gezinnen enz. Onze hulpverlening is professioneel, divers, vertrou-
welijk en anoniem.

onze organisatie telt 651 medewerkers en jaarlijks kloppen bijna 
29.000 mensen met een hulpvraag aan bij caw oost-vlaanderen.

volg caW Oost-vlaanderen via www.caw.be en www.facebook.com/
cawoostvlaanderen. contact opnemen kan onder meer telefonisch via 
0800 13 500.

voor extra projecten en initiatieven zijn giften, legaten en schenkingen 
steeds welkom op Be25 0689 0002 0082 – Bic gkccBeBB. vanaf  
40 euro krijg je een fiscaal attest.

Wat is caW 
Oost-vlaanderen?

patrick seys / 
algemeen directeur

alain slock / 
inhoudelijk directeur

lieve verMeire /
hr directeur

Kris Coenegrachts (voorzitter), Kathleen Van Haute, Gerry van de Steene, 
Mark Block, Stefan Bockstal, Hedwig Coddens, Pierre De Potter, Emiel Lissens, 
Guido Van de Pontseele, Christl Willems, Kathleen Van Rysseghem, 
Thomas Vervaet en Sara Goossens.

Directie

raaD van Bestuur

BeDankt 
vOOr jullie steun!

patrickseys@cawoostvlaanderen.be

alainslock@cawoostvlaanderen.be

lievevermeire@cawoostvlaanderen.be

OPgeklOPt noëL CaLLeBaut



“In september 2018 stonden we met de auto in de file op de E40  
richting Oostende. Een vrachtwagenchauffeur merkte de file te laat 
op en reed erop in. Onze auto werd zwaar geraakt. Ons dochtertje 
van negen belandde met een hersenbloeding en een schedelbreuk 
op intensieve. 

Het waren tien bange dagen, maar ze heeft het gered. Door de neuro-
cognitieve problemen die ze aan het ongeval heeft overgehouden, 
maken we ons zorgen over haar verdere ontwikkeling. Op school kan 
ze volgen, maar haar prestaties zijn minder dan vroeger. Onze jong-
ste zoon van drie zat die dag ook in de auto. Hoewel hij lichtgewond 
raakte, draagt ook hij nog steeds het trauma met zich mee. Mijn man 
en ik hebben er beiden een chronische whiplash aan overgehouden.  
Het ongeval heeft nog altijd een impact op het dagelijks functioneren 

van ons gezin. Niet enkel fysiek, maar ook praktisch. De behandeling 
van het verzekeringsdossier verloopt uiterst langzaam. De rechts- 
procedure laat lang op zich wachten.

Gelukkig is Elien van Slachtofferhulp er. Ze komt geregeld langs. Op 
een bepaald moment stopte het revalidatietraject van mijn dochter en 
vertoonde ze een nogal gelaten gedrag. Elien stelde toen zelf voor om 
met mijn dochter te praten. 

Elien heeft veel ervaring met dit soort zaken, waardoor ze ons goed 
kan helpen, ook praktisch. Mensen reageren vaak met onbegrip. Om-
dat het ongeval nu al een tijd geleden is, vinden ze dat we verder moe-
ten met ons leven. Elien snapt dat de verwerking heel lang kan duren. 
Het doet goed dat iemand ons begrijpt.”  

cindy en haar gezin werden slachtoFFer in een verkeersongeval

“ het doet goed 
 dat ieMand ons begrijpt”

CLiënt VerteLt


