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"Waar wij continu 
werken aan welzijn 
en veerkracht."



1. Wie we bereiken  

1.1 Cliënten 

5.601 nieuwe cliënten  

In totaal zijn er 6206 trajecten gelopen.  

1.2 Thema's  

Wij werken integraal. 

Dat wil zeggen dat we vaak meerdere thema's tegelijk 
aanpakken. 1/4 van de trajecten gaat over psychisch 
welbevinden. Bijna 1/2 gaat over gezinsgerelateerde 
problemen (ouder-kind relatie, scheiding, gezins- & 
familiale relatie, partnerrelatie). 

1.3 Samenwerkingen   

Cliënten kwamen het meeste bij ons terecht 
dankzij politie, OCMW & niet-professionelen. 

Wij hebben cliënten ook doorverwezen naar GGZ, 
Algemeen Welzijnswerk, Justitie, welzijn, OCMW, 
medische professionals, huisvestingsmaatschappij-
en. Daarnaast hebben wij extra samenwerkingen 
aangegaan met bemiddelaars, 
juristen, ...
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2. Crisis in Halle - 
Vilvoorde

2.1 Sluiting opvang Haven 21 

Sinds 2000 werden er 2.750 mensen opgevangen in 
Haven 21. 

In 2019 moest het pand dicht door structurele problemen 
aan het gebouw.  

‘We hadden een overeenkomst met de provincie 
Vlaams-Brabant dat we het gebouw gratis mochten 
gebruiken’, zegt Elise Moriau, directeur CAW Halle-Vilvoor-
de. ‘Bij de staatshervorming viel welzijn niet meer onder 
de bevoegdheden van de provincie, maar van de Vlaamse 
overheid. Die wil de overeenkomst met de provincie niet 
overnemen.’

‘Een groot probleem voor ons, omdat we met onze beperkte 
middelen geen verbouwing kunnen bekostigen. Ondertus-
sen bespaarde de Vlaamse overheid ook op onze werkings-
middelen zodat we helemaal op het tandvlees zitten.’

‘We zijn welzijnswerkers. Wanneer mensen in een crisissitu-
atie komen aankloppen, kunnen we hen niet zomaar terug 
de straat opsturen’, zegt adjunct-directeur Shari Robijns. 
‘We hebben noodgedwongen Haven 21 moeten sluiten, 
maar we hebben ondertussen een alternatief gezocht. In 
Halle hebben we vijf woningen en in Vilvoorde zeven wonin-
gen die we mogen gebruiken om de werking van tijdelijke 
crisisopvang voort te zetten.’ 

Mensen kregen er een korte tijd onderdak en tijd om hun 
leven op de rails te zetten. “Mensen komen hier terecht om 
uiteenlopende redenen”, zegt adjunct Shari Robijns. “We 
vangen slachtoffers op van huiselijk geweld maar ook men-
sen met een drugprobleem of jongeren die dakloos worden 
en geen netwerk om zich heen hebben. Die verscheidene 
doelgroepen hebben we jarenlang geholpen in Haven 21.”

'Dit is geen ver-van-ons-bedshow. Het kan je broer, neef of 
vriend zijn die hier ooit aanklopt voor hulp. Nu de Vlaamse 
overheid bespaart op onze middelen is de nood aan geld 
net extra groot om goede hulpverlening aan te bieden.', 
directeur Elise Moriau van CAW Halle-Vilvoorde. 

2.2 CMP -18 jaar Vlaams-Brabant 

In 2019 behandelde ons crisisteam 1845 oproepen.

Het crisismeldpunt -18-jarigen Vlaams-Brabant (CMP) heeft 
in 2019 983 keer consult verleend. Dat wil zeggen dat we de 
aanmelders telefonisch hebben verder geholpen. Daarnaast 
hebben we 862 aanmeldingen voor dispatch gekregen. Dat 
zijn de trajecten die we gelopen hebben. Dat is een derde 
meer dan in 2018, respectievelijk 706 en 666. 

De meldpunten worden gefinancierd vanuit het Agentschap 
Opgroeien en de CAW. Door de stijgende druk op de CMP 
werden tijdelijke middelen toegekend met de belofte tot be-
stendiging. "We hopen snel duidelijkheid te krijgen hierover. 
Voor ons CMP gaat dit over 2 koppen en deze kunnen we, 
gezien de blijvende stijging, niet missen binnen de werking."

"De stijgende werkdruk 
binnen het CMP en de 
stijgende complexiteit 
van de casussen hangt 
vast aan het dichtslibben 
van regulier aanbod. 
Er kan geen geschikt 
aanbod worden geboden 
aan kinderen/ jongeren 
en gezinnen en daardoor 
zien we het aantal 
crisissen en heraanmel-
dingen stijgen. Het maakt 
ook dat jongeren van de 
ene crisisvoorziening 
naar de andere gaan en 
er geen structureel antwoord kan geboden worden. Ook 
dit verhoogt de druk op het crisismeldpunt.", zegt Ingelise, 
teamcoördinator crisis. 
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3. Het mag wat meer zijn 

3.1 Sociale kruidenier 

De sociale winkel Idem Dito biedt een kwaliteitsvol en 
waardig alternatief voor noodhulp: een winkelpunt met 
kwaliteitsvolle producten aan een lage prijs, waarbij men 
zelf de basisproducten kan kiezen en betalen. 

‘Het is voor mij de manier om mijn kinderen 
te voeden en te geven wat nodig is. Ik heb de 
middelen niet om inkopen te doen in een andere 
supermarkt.’ - Samira 

Een sociale kruidenier is geen kerntaak van het CAW. 
Toch geloven wij in de meerwaarde hiervan voor kwets-
bare mensen. Om de werking te kunnen blijven voorzet-
ten, zijn we op zoek naar alternatieve financiering. Alleen 
kunnen we deze kost niet blijven dragen. 

3.2 Studiedag: Iedereen veerkrachtig?!

In 2019 bestaan wij 5 jaar als CAW Halle - Vilvoorde. Daar-
om organiseerden we een studiedag rond veerkracht. 

Veerkracht die hulpverleners nodig hebben om 
er te kunnen blijven staan voor hun cliënten in 
een steeds veranderend welzijnslandschap. 

Leo Bormans, de geluksambassadeur en spreker op onze 
studiedag, noemde ons 'hoopverleners'. Want naast wel-
zijn versterken, bevorderen wij het geluk van mensen. En 
geven wij hoop aan hen die het niet meer voor mogelijk 
achtten hun leven weer op de rails te krijgen. 
"De goesting is er om dat nog jaren te blijven doen!" - 
Shauni, JAC-hulpverlener

3.3 CAW wandelt de Ring rond  

Voor het derde jaar op rij organiseerden we een 
wandeling rond veerkracht.

Deze keer ging het door in Tervuren, onze mooiste 
regio. Ondanks regen en moeilijke bereikbaarheid door 
de Brussels Airport Marathon, konden we toch € 4.000 
inzamelen. Met dat geld hebben we enerzijds het project 

'Woonzoeker' uitgebouwd, waarbij hulpverleners samen 
met (kwetsbare) mensen op zoek gaan naar een betaal-
bare woning in de regio. Daarnaast hebben we het geld 
gebruikt om het voormalige LOI-gebouw te verbouwen 
tot winteropvang en studio's. 

3.4 Betogen tegen besparingen 

De Vlaamse Overheid kondigde een besparing aan van € 
5 miljoen bij de CAW's. Daar zouden we ons niet zomaar 
bij neerleggen. Met meer dan 2.000 waren we. 

Onze collega, Iwein ( JAC-hulpverlener) schreef in een 
emotionele brief waarom hij voor het eerst in zijn 20 jaar 
als hulpverlener zou gaan staken. 

Ik heb verleden week een chatgesprek gehad met uw 14-jarig 
kind. De eerste zin klonk als volgt:

“Op het eind van dit jaar ga ik zelfmoord plegen. Ik ga een 
hoop pillen slikken of een mes in mijn polsen steken. Dan ben 
ik voor altijd van de pijn verlost.” Na die eerste zin heb ik nog 
een kleine 3 uur met uw kind gepraat.

Aan het eind van het gesprek kreeg ik te horen dat 
het opnieuw genoeg energie gekregen had om verder 
te gaan en toch te proberen dit leven verder te 
zetten. Intussen was mijn batterij zo goed als leeg. 

De rest van de tekst vind je terug op onze website.  

De Ring Rond - Tervuren
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Regionale informatie over alle CAW's  
lees je op onze website!

www.caw.be/inbeeld2019


