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CAW OOST-BRABANT 
ANNO 2019
8.905 mensen stellen een hulpvraag

in het onthaal van CAW Oost-Brabant

1.475 daarvan contacteren ons via

 de hulplijn 1712.

in een werkgebied van
30 gemeenten met in totaal 
500.000 inwoners

5 eerstelijnszones

4 onthaallocaties 

15 plekken en 4 doorgangs-
woningen voor begeleid wonen.

We bieden hulpverlening op maat 
met 177 werknemers (140,75 VTE)

242 actieve vrijwilligers
25 stagiairs
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Beste lezer en sympathisant

CAW Oost-Brabant staat voor sterk sociaal werk op de eerste lijn. Dicht bij mensen en met 
bijzondere aandacht voor de steeds toenemende maatschappelijke kwetsbaarheid. 

Hierop een antwoord bieden vraagt alertheid voor de noden in de samenleving, 
flexibiliteit in het aanbod, verbinding en samenwerking zowel met partners in de zorg, 
met beleidsmakers als met de burger. Het vraagt voortdurende innovatie en kwaliteit van 
de hulpverlening. 

Om dit te kunnen doen hebben we het voorbije jaar hard gewerkt. We reorganiseerden 
en creëerden sterke regionale teams in Aarschot, Tienen, Diest en Leuven. We leverden 
voortdurende inspanningen om kwaliteitsvolle en innovatieve hulpverlening aan te 
bieden. We versterkten de inzet en de stem van ‘ervaringsdeskundigen’ in de brede zin 
van het woord. We realiseerden gedeelde zorg op maat, en we werkten actief mee aan 
een lokaal en sociaal beleid waarin diversiteit, vermaatschappelijking van de zorg, en de 
uitbouw van netwerken binnen de eerstelijnszone centraal staan. 

Van dat werk plukken we vandaag de vruchten om als sterke en wendbare organisatie op 
de eerste lijn, met schitterende sociaal werkers in de frontlinie, mee te bouwen aan ruimte 
voor mensen om moeilijke situaties aan te pakken, te verwerken, nieuwe kansen te zien 
en te grijpen, en om te herademen. 

We werken meer dan ooit aan een veerkrachtige samenleving. Als u dit jaarverslag leest, 
bladert u dus ook een beetje in de toekomst. 

Het komt goed.

Bert Lambeir
Algemeen directeur CAW Oost-Brabant
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Februari
 z CAW breidt samenwerking 1712 uit, 

de hulplijn bij vragen over misbruik 
en geweld. CAW Oost-Brabant neemt 
coördinerende rol op en werkt mee aan 
campagne voor betere bekendmaking 
van de hulplijn. Chathulpverlening 
wordt opgestart met medewerking van 
hulpverleners van het CAW. 

Januari
 z CAW Oost-Brabant krijgt nieuwe orga-

nisatiestructuur na positieve evaluatie 
van het pilootproject Tienen. Vanuit een 
gemeenschappelijke visie en aanpak 
wordt ook in Leuven, Diest en Aarschot 
het breed aanbod lokaal uitgezet. Een 
nabijheid die maakt dat we korter op de 
bal kunnen spelen en zichtbaar aanwe-
zig zijn in de regio. Zo kunnen we beter 
mee lokaal beleid maken en mee vorm 
geven aan de voorwaarden die nodig 
zijn voor meer welzijn in de regio. 

Ook onze externe partners 
bevestigen dat die lokale aan-
pak werkt.
Mensen spreken je sneller aan, 
je staat op de kaart, je wordt 
erkend als volwaardig partner

Pamela De Dobbeleer, 
coördinator pilootproject Tienen

“

“

Haal het tussen die vier muren 
uit. Liefst zo snel mogelijk. We 
zien koppels die langskomen 
voor het ontaardt, die zich 
zorgen maken omdat de relatie 
niet goed loopt. Maar soms 
loopt een slachtoffer al jaren 
met een telefoonnummer van 
een hulplijn in haar of zijn por-
tefeuille, tot het juiste moment 
er is om te telefoneren.

Gert, experte familiaal geweld
CAW Oost-Brabant

“

“

tijdslijn jaarverslag 2019
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Februari
 z Inloopcentrum De Meander werkt mee 

aan een onderzoeksproject van UCLL 
over de meerwaarde van doelgroep 
vrijwilligers in de organisatie. Nieuw 
in deze samenwerking tussen onder-
zoek en praktijk is de stem van de erva-
ringsdeskundige. Een mooi voorbeeld 
van krachtig sociaal werk waar CAW 
Oost-Brabant op inzet. De input van 
dit project zal verwerkt worden in een 
draaiboek voor toekomstige initiatie-
ven en lerende netwerken. 

tijdslijn jaarverslag 2019

Het gevoel iets te kunnen doen voor een 
ander kan moeilijk overschat worden. Iets 
betekenen voor iemand is iets betekenen 
voor de wereld. Een reden om s’ochtends 
sokken en schoenen aan te trekken. 
Vrijwillige inzet is een van de bretellen 
waarmee een mens zichzelf uit de put 
kan hijsen. Omgekeerd, het gebrek eraan 
doet mensen afhaken. Hoe dieper in de 
put, hoe meer geïsoleerd, enzoverder. 
Babbelen, en anderen helpen, ik doe dit 
met hart en ziel. Onder mensen zijn is 
voor mij van belang.

Mia, vrijwilliger  in de Zonnebloem,
het inloopcentrum van 

CAW Oost-Brabant in Diest. 

“

“
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Maart 
 z Inzet van 2 nieuwe kwaliteitsinstru-

menten bij de uitbouw van het out-
reach aanbod van CAW Oost-Brabant. 
Hierdoor wordt de toegankelijkheid 
voor een moeilijk bereikbare doelgroep 
verhoogd. Een toetsinstrument en een 
concreet handelingsplan bieden hulp-
verleners een bruikbare tool om het 
outreach aanbod een plaats te geven in 
kwaliteitsvol werk en het te implemen-
teren in hun dagelijks werk. 

tijdslijn jaarverslag 2019

Ik zit op een bankje aan het station wanneer ik hem in het oog 
krijg. Als je een tijdje dit werk doet kan je ze er zo uithalen. Terwijl 
het erg warm is, heeft hij een lange jas aan met een kap over 
zijn hoofd. Hij staat wat te schuifelen met zijn rug naar mij toe 
op een paar meter afstand, ondertussen in zijn jaszakken aan 
‘t zoeken naar iets.  Ik zie dat hij een briefje van 5€ bovenhaalt. 
Hij gaat naar een kermiskraam en bestelt iets. Plots herken ik 
zijn schoenen. Ik heb ze zien staan in een bunker achter het 
station. Ik heb daar nog 10 minuten gezeten, te overpeinzen 
hoe ik hem zou aanspreken. Dat blijft altijd een drempel, een 
afweging ook. Niet te direct en te frontaal aanspreken. Al zeker 
niet beginnen over die bunker of melding politie, hij mag niet 
denken dat ik hem aan het schaduwen ben geweest, maar 
wat heb je dan als aanknopingspunt? De smoutebollen, maar 
misschien wil die mens gewoon op zijn gemak eten en gaat hij 
het ambetant vinden als ik hem aanspreek tijdens zijn eten. 

Uit een verhaal van Simon, outreacher bij CAW Oost-Brabant

“

“
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April 
 z CAW Oost-Brabant werkt mee aan het 

dialoogmoment van Ieders Stem Telt 
Vlaams-Brabant. Dit in aanloop naar 
de verkiezingen van mei 2019, waarbij 
mensen in armoedesituaties in gesprek 
gaan met Leuvense kandidaten rond 
thema’s als wonen, voedseloverschot-
ten en participatie binnen beleidsvoor-
bereiding. Door die rechtstreekse dia-
loog en getuigenissen vragen wij politici 
meer rekening te houden met de stem 
van maatschappelijk kwetsbare men-
sen. 

 z Start bouwproject nieuw KOC, het 
korte opvangcentrum van CAW Oost-
Brabant. Bijzonder aan dit project is 
dat de noden van de doelgroep en het 
kwaliteitsvolle antwoord hierop mee 
aan de basis liggen van de uittekening 
van de bouwplannen. Zo werd rekening 
gehouden met o.a. een betere toegan-
kelijkheid voor mensen met een beper-
king en met aangepaste opvangmoge-
lijkheden voor grotere gezinssystemen. 
Een vernieuwend opvangconcept dat in 
2020 ook in het aanbod korte opvang 
zal doorgetrokken worden. 

tijdslijn jaarverslag 2019
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April 
 z Opstart BUSO-project Oost-Brabant. 

Een intersectoraal samenwerkings-
project waaraan CAW Oost-Brabant 
meewerkt om een toegankelijke soci-
ale hulp- en dienstverlening te realise-
ren en om onderbescherming tegen te 
gaan. Voor jongeren met een handicap-
specifieke nood of met leer- en opvoe-
dingsmoeilijkheden. Wanneer deze jon-
geren het secundair onderwijs verlaten 
zijn ze vaak erg kwetsbaar omwille van 
hun beperkte persoonlijke vaardighe-
den of contextmogelijkheden. De uitein-
delijke doelstelling is ervoor te zorgen 
dat zij effectief hun rechten verkrijgen. 
Een bijzonder aandachtspunt daarbij is 
de brug te maken naar een betekenis-
volle activiteit in de samenleving, afge-
stemd op de mogelijkheden: dagbeste-
ding, arbeidsmatige activiteit, activiteit 
binnen de sociale economie of regulier 
werk. Doel van dit project is om in 2021 
concrete praktijkervaringen te vertalen 
in een draaiboek zodat ze breed inzet-
baar zijn. Beleidsaanbevelingen worden 
overgemaakt aan bevoegde instanties. 

tijdslijn jaarverslag 2019
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Mei 
 z CAW Oost-Brabant stuurt een open 

brief aan beleidsmakers in Leuven, 
Diest, Tienen en Aarschot om samen 
kwaliteitsvolle zorg uit te bouwen in 
onze regio. Deze oproep resulteerde 
in samenwerkingsgesprekken met 
verschillende beleidsmakers die de 
meerwaarde van ons partnerschap 
ook vertaalden in hun lokaal beleids-
plan. Voorbeelden zijn de uitbouw 
van preventieve woonbegeleiding in 
Tienen , van een Woonanker in Diest, 
van Housing First in Diest en de uitbrei-
ding van de samenwerkingsovereen-
komsten op vlak van wonen, familiaal 
geweld, diversiteit en sociaal beleid in 
Leuven. 

 z CAW bouwt samen met de Dienst 
Begeleid Wonen voor Personen met 
een Handicap in Aarschot, Tienen en 
Leuven een hulpverleningstraject uit 
voor mensen met een vermoeden 
van een handicap waarbij afhanke-
lijk van het specifieke probleem of de 
nood onderling wordt afgestemd wel-
ke ondersteuning de meest gepaste is. 

Een stabiele huisvestingssituatie is 
voor ieder mens en fundamentele 
voorwaarde tot zelfontplooiing 
op andere levensdomeinen. 
Ondertussen is het voor velen 
een heuse en vaak ongelijke strijd 
geworden om een betaalbare 
en degelijke woning te vinden 
en te behouden. Dankzij de 
zorgzame en menselijke werking 
van het Woonanker wordt een 
maatschappelijk kwetsbare 
groep erkend en beschermd in dit 
basisrecht op wonen en wordt er 
actief ingezet op het zoeken naar 
antwoorden in de prangende 
huisvestingsproblematiek.

Ilse Smets,
Wijkgezondheidscentrum

De Ridderbuurt

“

“

tijdslijn jaarverslag 2019
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Mei 
 z CAW Oost-Brabant start met de ‘kind-
reflex’, een stappenplan voor hulpver-
leners om met hun volwassen cliënten 
in gesprek te gaan over ouderschap. 
Ouders krijgen zo de kans om in alle vrij-
heid over de kinderen en hun bezorgd-
heden te praten. De bedoeling is om zo 
ook de kinderen in beeld te brengen die 
mee getroffen worden door de kwets-
baarheid van hun ouders. Waar nodig 
ondersteunen hulpverleners de ouders 
in hun rol als moeder of vader. Deze 
checklist helpt ook om verontrustende 
gezinssituaties te detecteren en de vei-
ligheid zo snel mogelijk te herstellen. 

Sinds Rob stierf eind vorig jaar 
ga ik precies op automatische 
piloot. Opstaan, ontbijt en lunch 
klaarzetten, iedereen naar school 
jagen, gaan werken, thuis komen, 
eten maken en alles opkuisen. 
Elke dag opnieuw. Ik had nooit 
gedacht er alleen voor te staan 
met 3 (bijna) pubers. Ze doen 
hun best hoor, om mee te helpen, 
maar hoeveel kan je verwachten 
van die kinderen. Ze hebben ook 
zoveel meegemaakt. Ik heb schrik 
voor de zomer. Omdat alles dan 
even stilvalt. Schrik dat ik zelf 
helemaal zal in elkaar zakken. Het 
is ook alweer een eerste. De eerste 
zomervakantie zonder hem.

Annia (42j)

“
“
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Schuld heeft een hele negatieve 
connotatie. Iemand met 
financiële schulden wordt 
vaak bekeken als een ‘schuldig’ 
persoon, tout court. Er is weinig 
begrip voor de omstandigheden 
die maken dat ze in deze 
situatie zijn terechtgekomen. 
Hierover praten doet mij 
begrijpen, en beseffen dat het 
ook mij morgen zou kunnen 
overkomen.

Els*

“

“

Juni 
 z BudgetInZicht, een samenwerkings-

verband tussen OCMW’s, het CAW en 
Verenigingen tegen Armoede, orga-
niseert samen met VormingPlus haar 
zesde dialoogtafel rond kwaliteits-
volle schuldhulpverlening, lerende 
netwerken en preventie. Vorig jaar 
waren advocaat-schuldbemiddelaars, 
schuldeisers, gerechtsdeurwaarders 
en magistraten de centrale gasten. Dit 
jaar kwamen cliënten aan het woord 
en brachten hun verhaal achter de 
schuldenlast. Er waren 80 deelnemers. 
Door op deze manier de verschillende 
actoren samen te brengen wil BIZ in de 
budget- en schuldhulpverlening extra 
aandacht vragen voor de belevingswe-
reld van de cliënt. 

11

We ondervonden vandaag dat 
iets geven beter voelt dan iets 
te krijgen. Daarnaast ook wel 
een gevoel van boosheid, omdat 
problemen waarmee mensen 
in armoede kampen tot hiertoe 
nog te weinig oplossingen 
kenden. We moeten inzetten op 
preventie. De menselijkheid mag 
niet verdwijnen uit ons systeem 
en in dialoog gaan is de basis 
van politiek.

Karel*

*Reacties deelnemers dialoogtafel

“

“



12

Juni 
 z CAW pleit sectoraal voor innova-

tieve aanpak van dakloosheid. In 
2016 werden de onderzoeksresulta-
ten van een 3 jaar durend experiment 
Housing First Belgium voorgesteld in 
Brussel. Housing First is een internati-
onaal erkende innovatieve manier om 
te streven naar de sociale integratie van 
de kwetsbaarste daklozen. Deze metho-
diek schuift onvoorwaardelijke huisves-
ting naar voor als basisrecht. Daklozen 
krijgen een woning, pas nadien start 
begeleiding op. CAW zet zich in om met 
alle sectorale en intersectorale part-
ners de methodiek te verfijnen om tot 
een bruikbare hulpverleningsmodule 
te komen. In juni 2019 werd de secto-
rale module voorgesteld aan lokale 
beleidsmakers in Leuven en Diest om 
zo Housing First praktijken in de regio 
te kunnen opstarten en uitbreiden.

CAW en Stad Leuven zetten in op 
Housing First in Leuven: 

Schijn bedriegt. Ook in de midden-
klassestad Leuven zijn er dak- en 
thuislozen.

Anna Raymaekers, 
UCLL- en KULeuven-alumnus

in haar onderzoek over
dakloosheid in Leuven. 

“

“
Jean was als dakloze jarenlang 
de koning van het station. Hij was 
een stevige drinker en gebruikte 
regelmatig heroïne. Momenteel 
woont hij twee jaar in het Housing 
First-project. Het hebben van 
een vaste woning en de daarmee 
gepaard gaande privacy, rust en 
veiligheid, motiveerde hem om 
aan zijn problemen te werken. 
Plots begon Jean toekomstplannen 
te maken. Stoppen met drinken 
en met zijn gebruik, mensen 
uitnodigen voor zijn verjaardag, 
zijn woning inrichten… Hij gebruikt 
sinds een jaar geen heroïne meer 
en de laatste vijf maanden heeft 
hij geen druppel alcohol meer 
gedronken. Het enige probleem dat 
hij nu aangeeft is dat hij zijn PMD-
zak niet meer vol krijgt.

Een begeleider
van Housing First

“

“

tijdslijn jaarverslag 2019
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Juli 
 z Afzwaai 17 jeugdadviseurs in Tienen 

en Leuven: Jeugdadviseurs zijn jonge-
ren tussen 15 en 25 jaar die hiervoor 
een opleiding volgden in het JAC. Ze 
leren er het jongerenaanbod van het 
CAW kennen, krijgen informatie, wis-
selen ervaringen uit en praten over 
allerlei jongerenthema’s zoals relaties 
en seksualiteit, druggebruik, jongeren-
rechten. De groepsvormende activitei-
ten werken versterkend, de jongeren 
krijgen ook tips over het steunen van 
leeftijdsgenoten, hoe ze beter leren 
communiceren en hoe ze vrienden kun-
nen helpen zonder er zelf onderdoor 
te gaan. Dit innovatieve project slaagt 
erin om op een kwalitatieve manier 
outreachend te werken door jongeren 
zelf jongeren te laten helpen en toe te 
leiden naar het JAC. 

 z Opstart samenwerking CAW en Zorg 
Leuven, de Leuvense koepel van Stad 
en OCMW voor kinderopvang, thuis-
zorg en ouderenzorg. Vanuit de vast-
stelling dat zij zeer veel kwetsbare 
gezinnen bereiken en dat hun thuis-
verzorgenden nood hebben aan extra 
ondersteuning, consult of tandem-
werk, is een samenwerking opgestart 
tussen hun eerstelijnspsychologen en 
de woonbegeleiders van CAW Oost-
Brabant. Deze samenwerking mondde 
uit in een hulpverleningsmodel waar-
bij praktische thuiszorg aangevuld kan 
worden waar nodig met psychosoci-
ale en woonondersteuning. Dit experi-
ment laat ook toe om via kennisdeling 
en toegepaste expertise een beter ant-
woord te bieden op de complexe zorg-
vraag van erg kwetsbare gezinnen. 

Afzwaaien als jeugdadviseur 
betekent veel voor mij, ik 
heb hier geleerd hoe ik mijn 
vrienden beter kan helpen, ik 
heb hier zelf vrienden gemaakt 
en ik ben hier sterker uit 
gekomen. Ik wil later zeker ook 
iets gaan studeren om jongeren 
te kunnen blijven helpen.

Janne, jeugdadviseur 

“

“

tijdslijn jaarverslag 2019
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Augustus
 z Lokale beleidsmakers bezoeken da-

gelijkse CAW-werking: Op uitnodiging 
van de verschillende basiswerkingen 
van CAW Oost-Brabant brachten Bieke 
Verlinden en Lies Corneillie een bezoek 
aan het inloopcentrum De Meander en 
het Woonanker in Leuven. Zij draaiden 
een dag mee in de dagelijkse werking, 
samen met de andere bezoekers waar-
door zij op een spontane manier in ge-
sprek konden gaan met elkaar. Voor 
beide partijen bood dit interessante in-
zichten. Door deze initiatieven wil CAW 
meer participatie, betrokkenheid, en 
rechtsreeks contact tussen beleid en de 
dagelijkse praktijk faciliteren. Ontmoe-
tingen als deze brengen de ervaring en 
het leefwereldperspectief van mensen 
die maatschappelijk kwetsbaar zijn en 
uitsluiting ervaren rechtsreeks tot bij de 
beleidsmakers. 

Juli 
 z Opstart Mindspring Leuven, een edu-

catief groepsaanbod voor vluchtelingen 
om de mentale weerbaarheid te verho-
gen van die grote groep mensen met 
migratieachtergrond die vaak een psy-
chische kwetsbaarheid of trauma heb-
ben opgelopen door te vluchten. Uniek 
in dit aanbod is dat een ervaringsdes-
kundige het voortouw neemt in dit tra-
ject en samen met professionele hulp-
verleners de begeleiding oppakt. 

tijdslijn jaarverslag 2019
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September 
 z Première van het veerkrachtlied door 

het Meanderkoor. Werken rond veer-
kracht is een samenwerkingsproject 
van de inloopcentra van CAW Oost-Bra-
bant, VormingPlus en de Verhalenweve-
rij, gesteund door Welzijnszorg. Een van 
de resultaten van dit boeiende project 
was het veerkrachtlied. De bezoekers 
van het inloopcentrum schreven zelf 
de tekst aan de hand van hun persoon-
lijke verhalen. Het lied werd in première 
gebracht op de jaarlijkse ontmoetings-
avond van het buurtcomité Redingen-
hof. Op die manier werd niet alleen aan 
veerkracht gewerkt, maar evenzeer aan 
ontmoeting en verbondenheid met de 
buurt. 

 z Opstart Zorgpad Psychisch Lijden, 
een samenwerking tussen hulpverle-
ners van CAW, Netwerk Diletti en Zorg-
zaam Leuven waar de integrale hulp 
aan mensen met een psychische kwets-
baarheid centraal staat. Bedoeling is 
om zo snel mogelijk de nood vast te 
stellen en de meest gepaste, maar ook 
de minst ingrijpende zorg te bieden aan 
deze kwetsbare doelgroep. Een sterk 
voorbeeld van kwaliteitsverbetering 
door intersectorale samenwerking tus-
sen zorgverstrekkers van zowel psychi-
sche, gezondheids- als welzijnszorg. 

Mijn dromen zijn nooit verder 
gekomen dan da’k gene sukkel 
ben, gene meeloper ben

Ne vriend van de wolf, voor de 
prijs van een bloem

da’k doe wat da’k moet doen voor 
mijn eigen. Niet voor elle fatsoen.

Maar de muziek in mijn hart die 
geeft me veerkracht. 

Ik ben wie da’k ben, wie da’k denk 
dat ik ben

En als ge denkt te weten wie ik 
ben - dan ben ik het al niet meer.

Zie nog maar ne keer ne andere 
kant op meneer

Ik zie wat gij niet ziet en wat ge 
nooit niet zult zien op uw tv

De cinema van ‘t leven in breed-
beeld

Maar de muziek in mijn hart die 
geeft me veerkracht

Refrein :
Zon en regen
Ge komt van die dagen tegen
Dan moet je me een duwtje geven
Dan wil ik vooruit in ’t leven

uit het veerkrachtlied 
van De Meander

“
“

tijdslijn jaarverslag 2019
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Oktober 
 z Half oktober 2014 startte het Woonan-

ker, een initiatief van CAW Oost-Bra-
bant, Stad Leuven en OCMW bedoeld 
voor maatschappelijk kwetsbare men-
sen die extra ondersteuning en bege-
leiding nodig hebben bij het zoeken 
naar huisvesting. Ondertussen kunnen 
we het belang van 5 jaar Woonanker 
aantonen én vieren, samen met col-
lega's, vrijwilligers, bezoekers en be-
leidsmakers. Troeven zijn de directe 
toeleiding bij individuele of collectieve 
uithuiszetting, werking op vindplaat-
sen, huurwetgeving, rechtenverken-
ning en -toekenning, administratieve 
ondersteuning, outreachend werken, 
vrijwilligersondersteuning, netwerk en 
de beleidsimpact van dit alles. 

 z De CAW-sector signaleert de proble-
matiek van dak- en thuisloosheid 
bij jongeren met een media-actie over 
sofaslapers. Dat zijn jongeren die geen 
vaste woonplaats hebben maar tijde-
lijk bij familie of vrienden inwonen, een 
verborgen vorm van dakloosheid dus. 
CAW wil deze onderschatting van het 
aantal dak- en thuisloze mensen aan 
het licht brengen en benadrukt de nood 
aan opvang en gepaste begeleiding van 
deze doelgroep. 

 z Tijdens de week van de geestelijke 
gezondheid schrijven alle CAW-werkin-
gen krachtige slogans op de ramen om 
zo aandacht voor geestelijke gezond-
heid in het straatbeeld te brengen en 
het taboe rond psychische kwetsbaar-
heid te doorbreken. 

Oost west, thuis best
Dat klopt nog altijd als een bus
Een brievenbus – op je eigen 
naam
Je eigen plek – om alleen te zijn, 
om te ontvangen
Waar je woont
Gewoon
Omdat het gelukkig maakt
Omdat het mens maakt
Omdat het terecht een recht is
Het Woonanker komt op voor 
dat recht
Totdat iedereen woont
En thuiskomt

“

“

tijdslijn jaarverslag 2019
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November 
 z Opening Winteropvang en zondags-

ontmoeting voor dak- en thuisloze 
mensen uit de Leuvense regio. Een 
breed zorgaanbod voor deze bijzonder 
kwetsbare doelgroep met specifieke 
zorgnoden. Dit in samenwerking met 
de Leuvense buurtwerking, het net-
werk tegen armoede, Aanklampende 
zorg en het Veerhuis voor de onder-
steuning van mensen met psychische 
en verslavingsnood, het wijkgezond-
heidscentrum, het mobiel vaccinatie-
team. De Stad Leuven biedt logistieke 
ondersteuning. Outreach, onthaal en 
toeleiding naar verdere psychosociale 
ondersteuning en begeleiding gebeurt 
via OCMW en CAW. 

 z Wie moeilijkheden ondervindt bij 
het opvolgen en organiseren van zijn 
administratie kan voortaan terecht 
bij Spaak, een lokaal samenwerkings-
project van CM, CAW, OCMW en buurt- 
en opbouwwerk van Riso, in de woon-
wijk Casablanca Kessel-Lo. Dit project 
kadert in het geïntegreerd breed ont-
haal (GBO) waarbij professionele hulp-
verleners samen met vrijwilligers de 
mensen thuis of in de buurtwerkingen 
gaan helpen met hun formulieren, zo 
snel en goed mogelijk informeren en 
indien nodig, doorverwijzen naar de 
juiste instantie.

tijdslijn jaarverslag 2019
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November 
 z In eerstelijnszone Demerland wer-

ken de 6 OCMW’s, CAW Oost-Brabant 
en de verschillende ziekenfondsen 
die actief zijn in de regio vlot samen 
om GBO stapsgewijs uit te bouwen in de 
hele eerstelijnszone. We integreren de 
bestaande GBO-projecten en werken op 
die basis verder. Ook werd een online 
formulier ontwikkeld voor professione-
len die iemand willen aanmelden. Een 
aanmelding bij het GBO is meteen een 
aanmelding bij alle partners. Hierdoor 
hoeven mensen niet steeds opnieuw 
hun verhaal te doen en kunnen de ver-
schillende vormen van ondersteuning 
en rechtentoekenning vlot op mekaar 
afgestemd worden. 

 z Formele opstart zorgraden: De her-
vorming van de eerstelijnszorg is volop 
bezig. Vlaanderen is intussen ingedeeld 
in 60 eerstelijnszones. Binnen zo’n eer-
stelijnszone werkt een zorgraad aan de 
organisatie van de eerstelijnszorg en de 
ondersteuning van de zorgaanbieders. 
CAW Oost-Brabant werkte actief mee in 
de veranderteams die deze hervorming 
hebben voorbereid en in gang hebben 
gezet. Participatie is het kernwoord in 
dit veranderingstraject, zowel voor bur-
ger als professional. Concreet gaat dit 
o.m. over afstemming tussen de betrok-
ken partners, interdisciplinaire samen-
werking, verbetering van de Sociale 
Kaart en de ontwikkeling van het geïn-
tegreerd breed onthaal. Die opdracht 
wordt geconcretiseerd in beleidsplan-
nen die aansluiten op de noden van 
elke zone. Die beleidsplannen worden 
uitgewerkt in de zorgraden. Voor de 
zones Leuven, Leuven Noord, Leuven 
Zuid, Demerland en Tienen-Landen zijn 
wij als CAW vertegenwoordigd en wer-
ken zo actief mee het lokale zorgbeleid 
uit.

tijdslijn jaarverslag 2019
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December
 z Vrouwen van de Wereld: Dankzij pro-

jectfinanciering van Stad Leuven schrijft 
CAW Oost-Brabant visienota rond aan-
pak familiaal geweld, gebaseerd op 
praktijkervaring, de realiteit van de 
toenemende multiculturaliteit in de 
samenleving, ervaringen van partners 
en wetenschappelijk onderzoek. De 
nota formuleert beleidsaanbevelingen 
hoe cultuursensitiever en -responsie-
ver om te gaan met mensen die gecon-
fronteerd worden met familiaal geweld 
en benadrukt het belang van een breed 
aanbod van preventieve tot intensieve 
hulpverlening.

 z Minister van Welzijn Beke wil dat de 
CAW’s vijf miljoen besparen vanaf 
2020. De minister geeft tegelijk op 
verschillende fora en media de bood-
schap dat er op ‘initiatieven en hulp 
voor kwetsbare mensen op het ter-
rein’ niet bespaard wordt. CAW Oost-
Brabant sloot samen met alle CAW’s 
op 3 december de deuren en ging in 
Brussel mee betogen. De ons meege-
deelde besparing komt dan ook hard 
aan en brengt ons verder dan ooit van 
de ambitie van een warm en zorgzaam 
Vlaanderen. 

tijdslijn jaarverslag 2019
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Waar stellen mensen hun vragen:

In 2019 stelden 7.430 (unieke) personen 

een hulpvraag aan CAW Oost-Brabant  

waarvan 2.357 eenmalige contacten, 

5.073 trajecten (meer dan 1 gesprek). 

Daarnaast contacteerden1.475 mensen 

ons via de hulplijn 1712. 

CIJFERS 
ANNO 2019

cijfers onthaal - jaarverslag 2019

Hoe verloopt onthaal:

5.073
trajecten

2.357
eenmalige
contacten 

1.475
via hulplijn 1712

4.408                  Onthaal

1.272              JAC

453   Vluchtelingenonthaal

409           Gedetineerden

264        Slachtofferhulp

624              Andere

1.475                         Hulplijn 1712
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Met welke vragen kloppen mensen aan:

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10. 000

Psychisch welbevinden

Ouder-kindrelatie

Administratieve ondersteuning

Stress en draagkracht

Partnerrelatie

Scheiding

Gezinsuitkering of sociale voordelen

Juridische vragen

Duurzame huisvesting

Tijdelijke opvang

UItgaven en schulden

Inkomsten- uitkeringen of sociale voordelen

Partnergeweld

Gezinshereniging

Woonvaardigheden

Sociale netwerken

Begeleiding

Onthaal

0 - 11 jaar 12 - 17 jaar 18 - 24 jaar 25 - 59 jaar 60+

16%

1%

9%
5%

10%

18%

61%
65%

8% 7%

Leeftijd cliënten:
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55%

45% Ongeveer 45% van het totale 

aantal hulpvragers zijn mannen, 

55% vrouwen. Opvallend is dat in 

de leeftijdsgroep van de 12- tot 

17-jarigen 30% jongens en 70% 

meisjes in het onthaal om hulp 

vragen. 

Verdeling cliënten in Eerstelijnszones (ELZ) van CAW Oost-Brabant:

Geslacht en origine cliënten:

35%
niet-Belg

65%
Belgische

origine

Diest

Tienen

Leuven

Landen

Aarschot

Linter

Lubbeek

Herent

ZoutleeuwBierbeek

Haacht

Kortenaken

Bertem

Holsbeek Tielt-Winge

Geetbets

Rotselaar

Bekkevoort

Kortenberg

Glabbeek

Hoegaarden

Kampenhout

Keerbergen

Huldenberg

Bouter
se

m

Oud-Heverlee

Scherpenheuvel-

Zichem

Be
gi

jn
en

di
jk

Boortmeerbeek

Tremelo

ELZ Leuven

ELZ Demerland

ELZ Zuidoost Hageland

ELZ Leuven Zuid

ELZ Leuven Noord

Onthaal Begeleiding

34% 28%

6% 6%

7% 7%

22% 25%

15% 21%

16% 13%

Andere ELZ

Begeleiding

Onthaal

14%

10%

32%

23%

21%

17%

31%

21%

5%5%

15% 5%
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384

We vingen in totaal 384 mensen op

Begeleiding:

Begeleiding met opvang:

Het totaal aantal begeleidingen bedroeg 1.554

cijfers begeleiding -jaarverslag 2019

9 
Volwassenen

12
Kinderen

33
Vrouwen

35
Kinderen

31
Vrouwen 28

Kinderen

16
Jongeren

204
Volwassenen

16
Kinderen

Scheidingsbegeleiding
Begeleiding IFG ambulant

Begeleiding gedetineerden
Woonbegeleiding met verblijf

Opvoedingsproblemen
IFG residentieel

Budgetbeheer
Preventie van uithuiszetting

Contactherstel - Bezoekruimte
Budgetbegeleiding

Woonbegeleiding ambulant
Crisisopvang

Relatie- en gezinsproblemen
Persoonlijke problemen 337

145
142

136
77
77

63
59
55
55

46
33

20
30
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Basiswerk:

Via diverse werkvormen zetten we in op het bereiken van bijzonder kwetsbare personen.

10.087 
geregistreerde bezoeken

5.358
Meander
Leuven

2.584
Zonnebloem

Diest

2.145
Amarant

Tienen

Het Woonanker telde 551 bezoekers 

waarvan 204 een woonst vonden

Winteropvang 

55 mensen

1.025 overnachtingen
(tussen 15 november 2018 
en 31 maart 2019)

Daarnaast kwamen wekelijks 

+/- 250 klanten naar de Sociale 

Kruidenier, Solikoop-Leuven 

“Het Perron”

Younited Belgium (vroeger 

Belgium Homeless Cup) 

heeft 35 trouwe spelers

146 personen

werden in Leuven 

bereikt

Outreach

4.354
bezoeken

in OverKop in Tienen

cijfers basiswerk - jaarverslag 2019

Inloopcentra:
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Hij zit alleen aan een tafeltje naar bui-
ten te kijken. Ik zie hem door het raam. 
Ik aarzel even en doe het dan toch. Ik 
stap binnen in het café en vraag een 
‘uitgestelde koffie’. Ik loop naar zijn ta-
feltje en vraag of ik erbij mag komen 
zitten. Hij knikt. Ik schuif hem de koffie 
toe en zeg santé. Hij glimlacht verrast. 
We zwijgen. 
Dan vraagt hij of ik mijn suiker gebruik 
en ik geef hem mijn zakje. Hij strooit 
het voorzichtig in z’n hand en doopt er 
z’n vinger in. ‘Vroeger toen ik klein was, 
was ik vaak ziek, m’n moeder gaf me 
dan een witte boterham met suiker. 
Dat was de max.’ Zijn zware stem klinkt 
versleten en moe. We zwijgen weer 
maar het lijkt plots alsof we veel dich-
ter bij elkaar zijn nu. 
Even later stapt hij op, hij schudt mijn 
hand. ‘Greet’, zeg ik, ‘merci dat ik even 
bij u mocht zitten’, hij lacht schuchter, 
‘Jef’ fluistert hij iets te stil. 
De volgende dag zie ik hem opnieuw 
zitten op een bankje in de winkelstraat 
als ik naar huis fiets na een late verga-
dering. Het is donker en koud. Ik stop 
en spreek hem aan. Weer kijkt hij heel 
verrast dat ik z’n naam ken. Dan her-
kent hij mij. Ik vraag of hij ergens een 
plek heeft waar hij naartoe kan, waar 
hij kan schuilen voor de kou. Ik vertel 
hem van de Winteropvang. Maar hij 
maakt een afwijzend gebaar. 
De dag erop contacteer ik Simon, onze 
straathoekwerker en vertel hem over 
Jef. Simon kent hem. Hij was ongeveer 
70 jaar oud en had eigenlijk best goed 
geleefd tot voor kort. Hij was gelukkig 
getrouwd, had een eigen huis en werk-
te als zelfstandig dakbedekker. Enkele 
jaren geleden stierf zijn vrouw en ver-
kocht hij zijn huis. Zijn dochter, die iets 
buiten Leuven woont, wilde geen con-
tact meer met hem. Zo kwam hij hele-
maal alleen op straat te staan.
Sinds enkele maanden sliep hij in een 

oude caravan in de buurt van Leuven. 
Een vriend had hem overtuigd om con-
tact op te nemen met het OCMW waar 
hij doorverwezen werd naar de winter-
opvang.
Ik ontmoet de man de week erna toe-
vallig in een buurtcentrum en vertel 
hem nog eens over de winteropvang. 
Ik krijg de indruk dat hij het wel ziet zit-
ten, maar toch komt hij ook die avond 
niet opdagen. Een week later zie ik 
hem terug, spreek ik hem opnieuw aan 
en dan lukt het wel.
’s Avonds in de winteropvang vertel-
len we hem over het KOC, het crisisop-
vangcentrum van CAW Oost-Brabant, 
en leggen hem uit dat hij daar terecht 
kan voor opvang en begeleiding. Via 
het Woonanker kunnen we hem dan 
helpen zoeken naar een woning. Dat 
vindt hij een goede optie, maar spijtig 
genoeg is er in het KOC niet meteen 
plaats. Na enkele nachten in de win-
teropvang is het zover, maar op zijn 
afspraak op het KOC komt hij niet op-
dagen. Ik bel hem nog enkele keren op 
zijn gsm, maar krijg hem niet te pak-
ken. Na enkele weken komt hij toch te-
rug boven water en kunnen we starten 
met zijn begeleiding. We vinden een 
appartementje voor hem net buiten 
Leuven. En enkele weken later kan hij 
als vrijwilliger beginnen te werken bij 
het buurtcentrum.
Als ik hem een paar weken later weer 
ontmoet, vertelt hij me hoe dankbaar 
hij is voor wat we voor hem gedaan 
hebben, maar geeft aan dat het heel 
moeilijk voor hem was om de stap naar 
de hulpverlening te maken. Op zo’n 
momenten ben ik zo blij dat we het 
niet opgegeven hebben, dat we hém 
niet opgegeven hebben. Het is gewoon 
kwestie van te blijven geloven in wat je 
doet en in de mensen voor wie je het 
doet.

verhaal basiswerk - jaarverslag 2019

“Maatschappelijke betrokkenheid? Dat is gewoon 
elkaar helpen, en niet opgeven” 
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Er is het voorbije jaar veel gezegd en 
geschreven over de besparingen in de 
zorgsector. Om onze missie te kunnen 
blijven vervullen wordt het voor CAW Oost-
Brabant steeds belangrijker om eigen 
inkomsten te creëren.

Vandaar ons fondsenwervingsprogramma 
ikgeefomeenander.be

wat u ons schonk en
   wat wij daarmee deden.

GEEF OM EEN ANDER
ANNO 2019

geven om een ander - jaarverslag 2019
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1
Geven om een ander heeft zin
ikgeefomeenander.be is een giftenplat-
form waarop we onze projecten voorstel-
len die we hebben opgestart voor de meest 
kwetsbaren in onze samenleving. Een doel-
groep die in de ‘gewone’ hulpverlening vaak 
tussen de mazen van het net valt. Omdat die 
mensen in geen enkel vakje passen, omdat 
ze hulp-moe zijn, of omdat ze geen hoop 
meer hebben dat het ooit nog weer goed 
komt. Die mensen hebben ons hard nodig. 
Maar dat kunnen wij niet alleen. Daar heb-
ben we de mensen, de tijd en de financiële 
middelen niet voor. Daarom spreken wij via 
onze fondsenwervingsacties mensen aan 
die ons hierbij willen helpen. Door te geven 
om een ander. 

2 
Doneren is eigenlijk gewoon 
een manier van in het leven 
staan
Mensen die doneren zijn mensen die heel 
betrokken zijn, en samen verantwoorde-
lijkheid willen nemen voor een betere sa-
menleving. Doneren kan je op veel verschil-
lende manieren. Je kan tijd geven, kennis, 
mankracht, of materiaal. Je kan jezelf of je 
netwerk inzetten. Je kan acties van anderen 
steunen of er zelf organiseren. Je kan geld 
inzamelen of zelf geld storten. En bij al die 
verschillende manieren van geven gaat het 
eigenlijk maar om één ding: jouw zorg voor 
een ander…

3
U gaf uw tijd
Bij CAW Oost-Brabant werken we met vrij-
willigers. Studenten, actieve gepensio-
neerden, professionelen die in hun vrije 
tijd hun specifieke vaardigheden aanbie-
den, mensen die in de buurt wonen, men-
sen die vroeger zelf al geholpen waren in 
het CAW en nu ook graag anderen helpen… 
Sommigen doen dit al jaren en zorgen mee 
voor de dagelijkse werking, anderen enga-
geren zich voor een bepaalde periode, of 
werken mee aan een project. 

We vinden hen overal in de organisatie: 
in het bestuur, in werkingen of achter de 
schermen bij de ondersteunende, admi-
nistratieve of logistieke diensten. In 2019 
werkten 242 vrijwilligers in ons CAW. Stuk 
voor stuk mensen met een groot hart voor 
hen die dagelijks komen aankloppen bij 
ons, jong en oud.

geven om een ander - jaarverslag 2019
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5
U schonk uw netwerk
De Belgische Apothekers Federatie or-
ganiseerde dit jaar weer een actie bij alle 
apothekers uit de Leuvense regio om ver-
zorgingsproducten in te zamelen voor de 
dak- en thuisloze bezoekers van de winter-
opvang. Er werden gigantisch veel produc-
ten opgehaald. Hierdoor konden we ook de 
bezoekers van andere werkingen, zoals het 
vluchthuis, de vrouwenopvang en onze in-
loopcentra van hygiënepakketten voorzien. 
Wie het financieel moeilijk heeft, heeft vaak 
andere prioriteiten dan de zorg voor eigen 
gezondheid en hygiëne. En toch is ook dat 
welzijn.
De actie inspireerde nog een aantal andere 
Leuvense bedrijven om zich hierbij aan te 
sluiten. Zoals het Leuvense BringMe, spin-
off van de Leuvense stadsontwikkelaar 
Ertzberg die zijn hele netwerk mee aan-
spoorde producten in te zamelen ten voor-
dele van de dak- en thuisloze mensen uit 
de regio. 

6
U schonk uw talent 
U naaide voor ons: Om te voorkomen dat 
dakloze mensen op straat de verzorgings-
producten die we hen meegeven, verliezen 
of dat ze stuk gaan, stoppen we die in een 
waterdichte toiletzak. Maar omdat die nog-
al duur zijn om aan te kopen, vroegen we 
Femma of ze die in een van hun naaiate-
liers voor ons wilden maken. Het Leuvense 
naaisalon ging graag in op onze vraag. Sa-
men met een paar vrouwen deden ze een 
oproep om oude ‘toile cirée’ en ritsen in te 
zamelen en gingen daarmee aan de slag. 
Het resultaat was knap en al snel hadden 
ze een vijftigtal handige etuis gemaakt. En 
er komen er nog. De etuis zijn erg gegeerd 
bij de bezoekers van de winteropvang om-
dat het een gevoel van eigenwaarde geeft 
als je goed gerief meekrijgt om jezelf te ver-
zorgen. 

4
U schonk uw gerief 
In de Kapstok schenken mensen kleren 
en accessoires die ze niet meer nodig heb-
ben, maar nog te mooi of te goed zijn om 
zomaar weg te gooien. Die spullen krijgen 
in onze winkel een tweede leven en worden 
er verkocht voor een prikje. We krijgen er 
alle soorten mensen over de vloer. Mensen 
met een beperkt budget, studenten, vin-
tageliefhebbers…De opbrengst van de ver-
koop gaat volledig naar de werking van het 
CAW, dus naar de hulpverlening aan men-
sen die het moeilijk hebben. Dit jaar bracht 
de verkoop in de Kapstok 75.000 euro op. 

geven om een ander - jaarverslag 2019
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U maakte muziek voor ons: Het voorbije 
jaar mochten we weer genieten van een 
benefietpianoconcert van José Núñez Ares 
in de Tuinkamer van het Hollands College 
in Leuven. José brengt er mensen bij elkaar 
die houden van muziek én houden van 
mensen. In zijn concerten legt hij steeds 
een link met de samenleving die hij rond-
om zich ervaart. In dit lenteconcert bracht 
hij uiteenlopende componisten in vier 'odd 
couples' samen. Muzikale stukken die op 
het eerste zicht niks met elkaar te maken 
hadden, maar als je even dieper keek wel 
degelijk een link hadden met elkaar. Pre-
cies zoals het is met mensen.
De opbrengst van zijn middagconcert 
schonk hij aan de jongerenwerking van 
CAW Oost-Brabant.

7
U organiseerde activiteiten 
De Warmste week liet ook u niet koud. 
Vanuit verschillende hoeken kregen we 
berichten van buren, familie, kennissen, 
vrienden van het CAW die geld hadden 
ingezameld voor onze werking. Zo kregen 
we niet alleen meer dan 2000 euro maar 
ook veel hartverwarmende verhalen.

Basisschool De Ark organiseerde haar jaar-
lijkse sponsoractiviteit ten voordele van drie 
goede doelen, twee uit de derde wereld, en 
eentje ‘dichterbij’. Dit jaar kozen ze voor 
de kinderwerking van het CAW, meer in 
het bijzonder voor het veerkrachtproject 
voor kinderen in kwetsbare situaties. Hoe 
omgaan met moeilijke dingen en hoe die 
bespreekbaar maken, ook in de klas, was 
een thema waar de leerkrachten en de kin-
deren in het najaar zelf mee aan de slag 
gingen. Met hun sponsoractie zamelden 
ze al zwemmend 3500 euro in! Dat bedrag 
wordt ingezet in het aanbod voor kinderen 
en gezinnen in kansarmoede. 

De Leuvense buurtwerking Groot Redin-
genhof organiseerde een vertelavond 
over veerkracht, hoop en vriendschap. Het 
werd een warme ontmoeting met muziek, 
gesprekken en de première van het veer-
krachtlied van het Meanderkoor dat spe-
ciaal voor die gelegenheid was samenge-
steld. Het koor bestond uit bezoekers van 
het inloopcentrum die al zingend over 
de ervaringen in hun leven vertelden. De 
opbrengst van de avond werd geschonken 
aan het outreachproject voor kwetsbare 
jongeren. 

geven om een ander - jaarverslag 2019
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U schonk wat u had aan wie 
niet heeft 
De Alive Kerk is een door de overheid er-
kende protestants-evangelische kerk. Het is 
een solidaire gemeenschap die lokaal hulp- 
en dienstverlenende organisaties steunt. 
Ze doen dit op verschillende manieren. Zo 
boden ze eerder al hun diensten aan bij de 
verhuis van ons regioteam in Tienen naar 
onze nieuwe locatie en zorgden ze ook dit 
jaar weer voor kerstgeschenken voor de 
kinderen en de vrouwen in het vluchthuis 
van het CAW.

Ook verschillende scholen uit Leuven en 
Diest zamelden met de kinderen kerstge-
schenken in voor kansarme gezinnen. 

De Inner Wheel Service club schonk het 
voorbije jaar opnieuw 2000 euro voor de 
aankoop van materiaal voor de vrouwen en 
kinderen in onze opvanghuizen.

Ook van handelaars uit de regio krijgen we 
vaak schenkingen voor mensen die bij ons 
langskomen en die in armoede leven. Zo 
krijgen we jaarlijks voor de eindejaarsfees-
ten gratis kaasschotels aangeboden voor al 
onze gasten in onze opvanghuizen. 

Een lingeriewinkel uit Kampenhout 
schonk nachtkledij en lingerie voor de Kap-
stok en voor vrouwen in het vluchthuis en 
het vrouwenopvangcentrum. 

Een muziekwinkel in Tienen gaf een spik-
splinternieuwe Yamaha gitaar voor de spel-
namiddagen voor kinderen in het inloop-
centrum Amarant.  

Marthe, een stageleerkracht van het 
vierde leerjaar van het Leuvense Sancta 
Maria bakte met haar leerlingen brood 
voor ons sociaal restaurant.

30

Leden van de parochie Sint Franciscus uit 
Heverlee zorgden samen voor de warme 
maaltijden van de bezoekers van de winter-
opvang tijdens de decembermaand. 
Het jaarlijkse kerstdiner van het Leuvense 
inloopcentrum - voor velen van hen een 
moment van warmte in vaak donkere en 
eenzame tijden – werd volledig gesponsord 
door Lions Leuven, Leuvens Erasmus en 
Leuven Fiere Margriet. Het feest kon bo-
vendien doorgaan in het gebouw van de 
Reynaertghesellen, een Leuvens theater-
gezelschap dat hiervoor zijn foyer gratis ter 
beschikking stelde. 

geven om een ander - jaarverslag 2019
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U doneerde op onze giften-
rekening
Ook dit jaar schonk u ons financiële 
steun. Soms koos u ervoor om een welbe-
paald project te steunen, soms liet u ons de 
keuze uw geld te besteden daar waar dat 
het hardst nodig was. En dat deden we ook. 
We bouwden ons hulpaanbod voor kinde-
ren in moeilijke gezinssituaties verder uit, 
zetten meer in op outreach hulpverlening 
aan jongeren. We bouwen aan een nieuwe 
plek voor het crisisopvangcentrum. En nog 
steeds bieden we gratis opvang aan vrou-
wen die op de vlucht zijn voor geweld, vrou-
wen die niets hebben, geen netwerk, geen 
geld, geen dak boven hun hoofd. U stortte 
daarvoor in totaal bijna 15.000 euro op 
onze giftenrekening. 

31

2019 was goed. Dankzij u en de vele mensen die blijven geloven dat 
ons werk ertoe doet. Want het doet er inderdaad toe. Voor Rose, Salim, 
Martine, Jonathan, Saartje en de vele andere…

Wil u kwetsbare mensen blijven steunen? Stort dan nu uw gift aan 
hen op BE59 7775 9209 2726. Vanaf 40 euro krijgt u een fiscaal attest. 

Lees meer over onze projecten op www.ikgeefomeenander.be. Want 
ook  in 2020 hebben we uw hulp hard nodig. 

Contact & info: greet.monstrey@cawoostbrabant.be of tel 016 21 01 66

Dankuwel!

geven om een ander - jaarverslag 2019
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