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Hoe heeft CAW Oost-Vlaanderen 
de coronacrisis beleefd?

4
“Het is zoals voetbal.”
Rudy Coddens (sp.a), schepen van Sociaal Beleid & Armoedebeleid 
in Gent, trekt lessen voor zijn stad en zichzelf uit de coronacrisis. 
“Enkel met een sterk middenveld kan je resultaten boeken.” Hij maakt 
zich zorgen om een nieuwe groep kwetsbare mensen, maar ziet 
ook lichtpunten, zoals de spontane solidariteit en een geoliede 
samenwerking met het middenveld. 

We zitten volop in de exit-coronaperiode. We 
willen, rekening houdend met de steeds ver-
soepelende veiligheidsmaatregelen, ook onze 
fysieke individuele en groepshulpverlening ge-
leidelijk aan weer hervatten. Onze dienstver-
lening zoals de opvang van dak- en thuislozen 
en de inloopcentra zijn gedurende de voorbije 
maanden, aangepast aan de veiligheidsvoor-
schriften, verzekerd gebleven.

Bij een terugblik op de voorbije maanden stel-
len we vast dat vele CAW-medewerkers een 
grote flexibiliteit en inzet aan de dag hebben 
gelegd om onze dienst- en hulpverlening te 
blijven verzekeren en de toegankelijkheid voor 

Onze algemeen directeur Patrick Seys maakt stand van zaken 
op en vertelt over hoe we onszelf een stukje heruitvonden, 
over technische hoogstandjes en over anticiperen op nieuwe 
uitdagingen. “Cliënten moesten ons kunnen blijven bereiken en 
bij een tweede opflakkering moeten we beter kunnen vatten 
wie nog niet bij ons in traject zit.” 
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Hoe heb jij de coronacrisis beleefd?

Editoriaalnieuwe hulpvragers maximaal te garanderen. 
Vele van onze hulpverleners stonden dag 
in dag uit, gewapend met mondmasker 
en handschoenen, in onmiddellijk con-
tact met kwetsbare burgers die onze 
hulp nodig hadden. Onze coronatests 
bleken allemaal negatief, wat wees op de 
doeltreffende voorzorgsmaatregelen die  
gerespecteerd werden.

Dat werd in het publieke debat onvoldoende 
opgepikt, waar terecht de verzorgenden per-
manent in de bloementjes werden gezet, maar 
hulpverleners zich niet altijd gevat voelden bij 
de “verzorgenden”.

Hartverwarmend kregen we tegelijker-
tijd een golf van sympathie en steunbe-
tuigingen. Geëngageerde burgers maakten 
duizenden mondmaskers voor onze mede-
werkers en cliënten, extra vrijwilligers boden 
zich aan om te helpen en bedrijven schonken 
beschermingsmateriaal en allerlei spullen 
voor wie het moeilijk had.

De coronacrisis heeft ons met de neus op de 
feiten gedrukt dat naast gezondheid, ook het 
psychosociaal welzijn van burgers essentieel is 
voor een evenwichtige samenleving. Die ana-
lyse zorgde ervoor dat de Vlaamse overheid, 
na een periode van harde besparingen, extra 

middelen voor de CAW’s voorziet, om het ver-
hoogde aantal hulpvragen naar aanleiding van 
de coronacrisis aan te kunnen.

CAW Oost-Vlaanderen zal zoals voorheen 
sterk blijven inzetten op sociaal werk en het 
psychosociaal welzijn van kwetsbare burgers!
 

Patrick Seys
Algemeen directeur CAW Oost-Vlaanderen

patrickseys@cawoostvlaanderen.be

Hopelijk ben je gezond en wel en bleven ook jouw familie en omgeving 
gespaard van het coronavirus. Op een of andere manier heeft het virus 
ons echter allemaal ‘te pakken’ gekregen en heeft het ons geraakt, 
zelfs veranderd. Zes mensen vertellen hoe zij solitair maar solidair 
bleven. Lees de korte, maar krachtige verhalen van donateur Caro, 
cliënt Alfons, collega Celien, poetsmedewerkster Nadia, vrijwilliger 
Stefaan en hulpverleenster Maaike. 
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Hij vergelijkt het met voetbal. “Enkel met een sterk mid-
denveld kan je resultaten boeken”, zegt Rudy Coddens 
(sp.a), schepen van Sociaal beleid & Armoedebestrijding 
in Gent. Hij trekt lessen voor zijn stad en zichzelf uit de 
coronacrisis. “Voor ons heeft de coronacrisis dit nogmaals 
bevestigd: je moet organisaties in het middenveld kennen 
en vertrouwen. Ik ben ervan overtuigd dat we daarom in 
Gent vaak snel hebben kunnen schakelen om bepaalde 
coronavraagstukken het hoofd te kunnen bieden.”

Hoe hard werden Gent en zijn kwetsbare doelgroepen ge-

troffen door het coronavirus?

Rudy Coddens: “De cijfers spreken voor zich: de vragen over fi-

nanciële hulp verdubbelden bijna en het aantal aanvragen voor 

een leefloon steeg met de helft. Wie het al moeilijk had, wordt 

harder getroffen en zal vaak ook meer tijd nodig hebben om er 

opnieuw bovenop te geraken. Neem bijvoorbeeld de mensen 

met een interimjob: zij zaten snel thuis en moeten vaak langer 

wachten om opnieuw aan de slag te aan. Zij zijn namelijk vaak 

actief in zogenoemde coronagevoelige sectoren zoals de horeca 

of de bouw.

We zien ook een relatief nieuwe groep van mensen aankloppen 

bij ons OCMW: mensen met flexijobs, studenten, freelancers, 

mensen uit de cultuursector. Heel wat mensen verliezen een 

deel van hun inkomen of vallen plots terug op spaarcenten. Op 

termijn vrezen wij een toevloed te krijgen van mensen op zoek 

naar hulp. Niet iedereen kent meteen zijn weg naar de hulpver-

lening of durft de stap te zetten. En ondertussen stapelen de 

schulden zich op, lopen de spanningen op, worden emotionele 

en psychische problemen groter…”

“Meerwaarde van een 
  goede samenwerking met 
  het middenveld bevestigd” 

SCHEPEN RUDY CODDENS TREKT EERSTE LESSEN UIT CORONACRISIS
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Heeft u naast die onrustwekkende tendensen ook positieve 

zaken zien ontstaan?

Rudy Coddens: “De solidariteit en spontane betrokkenheid – in-

dividueel of georganiseerd – zijn zeker en vast hartverwarmend. 

Heel snel zag je vrijwilligers initiatieven organiseren voor bijvoor-

beeld voedselbedeling. In heel wat steden en gemeenten zag je 

vrijwilligers mooie zaken presteren, maar in Gent deden we dat 

toch met die typische Gentse doorzettersmentaliteit (lacht), én 

gericht op de meest kwetsbaren.

Ik zag ook nog eens de meerwaarde van een goede relatie en 

samenwerking met het middenveld bevestigd. Met organisaties 

zoals jullie hebben we een goede dialoog. Toen we de Nachtop-

vang en de Inloopcentra voor thuis- en daklozen moesten heror-

ganiseren en aanpassen aan de voorzorgsmaatregelen, hadden 

we vaak genoeg aan enkele vergaderingen om op één spoor te 

geraken en aan de slag te gaan. We hebben jaren geïnvesteerd in 

een goede relatie met het middenveld en in deze periode heeft 

ons dat op vele vlakken geholpen.”

Welke lessen trekt u verder nog uit deze periode?

Rudy Coddens: “Deze crisis heeft ons heel wat geleerd. We voel-

den – nog duidelijker dan anders – de nood aan een ruime aan-

pak en aan een betere, bovenlokale spreiding van de lasten en 

noden. Vanuit de Vlaamse overheid mag er ook meer regie op 

die spreiding komen.

Een andere les is – wat mij betreft – de behoefte om de Vlaamse 

besparingsplannen voor de CAW’s nog eens kritisch tegen het 

licht te houden. De expertise van de CAW’s in schuldhulpverle-

ning, de Inloopcentra en preventie zijn maar enkele voorbeelden 

van terreinen waar we jullie hard nodig hebben, vandaag en ze-

ker op termijn.”

“Toen we de Nachtopvang en Inloopcentra 
moesten herorganiseren, hadden we 

vaak genoeg aan enkele vergaderingen 
om op één spoor te geraken.”

Rudy Coddens: “Een les uit de coronacrisis 
is – wat mij betreft – de behoefte om de 
Vlaamse besparingsplannen voor de CAW’s 
nog eens kritisch tegen het licht te houden.”
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Op een paar dagen tijd in maart drong het besef door: dit is 
heel ernstig. En wat daarna volgde, is een mix van onszelf 
een stukje heruitvinden, technische hoogstandjes brou-
wen en anticiperen op nieuwe uitdagingen”, aldus onze 
algemeen directeur Patrick Seys. Het is eind mei wanneer 
we hem – tussen de videocalls door – interviewen en het 
duidelijk begint te worden welke sporen de coronacrisis 
achtergelaten heeft bij CAW Oost-Vlaanderen.

Wat zijn de grootste aanpassingen voor ons geweest in  

deze periode?

Patrick Seys: “Die zijn niet echt op één hand te tellen. (denkt na) 

We hebben verschillende maatregelen moeten nemen, maar 

voor ons stond één zaak steeds voorop: onze cliënten moesten 

ons kunnen blijven bereiken. We konden hen niet van de ene op 

de andere dag in de kou laten staan, zeker niet in een periode 

van onzekerheid, groeiende stress en problemen. We moesten 

de voorzorgsmaatregelen van afstand houden en dergelijke na-

leven, terwijl het net in ons DNA zit om dichtbij te zijn. En dus 

voelde onze omschakeling van fysieke naar digitale en telefoni-

sche contacten in eerste instantie onnatuurlijk aan.”

Zijn er ook voordelen die we uit die switch kunnen meenemen?

Patrick Seys: “Samen met heel wat cliënten vonden we inder-

daad vrij vlot onze draai in die nieuwe aanpak. Zo installeerden 

we – in samenwerking met Justitie – een nieuwe en gratis te-

lefoonlijn voor gedetineerden die we begeleiden. Dat was een 

technologisch hoogstandje en is een fenomenale meerwaarde! 

Op het terrein leeft de vraag om die lijn te behouden. Zonder 

“Cliënten moesten ons 
kunnen blijven bereiken” 

ÉEN ZAAK STOND VOOR ALGEMEEN DIRECTEUR PATRICK SEYS STEEDS VOOROP IN DE CORONACRISIS
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corona hadden we die stap niet – of toch niet zo snel – kunnen 

zetten. Bij elke aanpassing die we moesten maken, konden we 

trouwens voluit rekenen op onze ondersteunende diensten. Die 

collega’s staken ook een tandje bij en op het terrein maakte dat  

het verschil.

Intussen zien we heel wat pluspunten, gaande van meer thuis-

werken, uitgebreide chaturen tot 20 uur tot een grotere vari-

atie van methodieken om cliënten te bereiken, in de allereerste 

plaats online. Maar voor bepaalde begeleidingen bijvoorbeeld 

over relationele problemen – om maar één voorbeeld te noe-

men – blijven we die persoonlijke gesprekken nodig hebben. On-

line en telefonisch communiceren is natuurlijk niet voor elke cli-

ent evident en niet voor elk welzijnsprobleem de juiste aanpak.”

Wat waren de belangrijkste uitdagingen voor ons?

Patrick Seys: “Hoewel we – binnen de grenzen van de veiligheids-

maatregelen – op volle kracht zijn blijven draaien, hebben we het 

gevoel dat we niet iedereen bereikt hebben. We maken ons zor-

gen om onder meer gezinnen in armoede met weinig netwerk, 

eenzame mensen, mensen met nauwelijks of geen perspectief 

of mogelijkheden in deze periode, mensen die niet gemakkelijk 

hulp vragen… Als er een tweede opflakkering van het virus zou 

komen, dan zullen we meer proactief inzetten op die doelgroe-

pen. We moeten beter vatten wie nog niet bij ons in traject zit, 

maar toch hulp nodig heeft en tegen gesloten deuren aanbotst.

Daarnaast was contact houden met doelgroepen zoals dak- en 

thuisloze mensen een grote uitdaging. We hebben alles op al-

les gezet door – in samenwerking met de lokale overheid – drie 

Inloopcentra in Gent open te houden en ook de Nachtopvang 

te blijven aanbieden, alles op een zo veilig mogelijke manier. In 

tegenstelling tot wat misschien sommige mensen zouden dur-

ven te denken, hebben onze cliënten in die – en andere – wer-

kingen zich goed aan de maatregelen gehouden. Ook wij kre-

gen van de overheid een aantal test voor bepaalde groepen 

medewerkers en cliënten en die waren allemaal negatief. Een 

duidelijk bewijs dat iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid  

kan en wil nemen.”

“We moesten de voorzorgsmaatregelen 
naleven, terwijl het net in ons DNA zit 

om dichtbij te zijn.”

Patrick Seys: “Als er een tweede opflakkering van het 
virus zou komen, dan zullen we meer proactief inzet-
ten op wie nog niet bij ons in traject zit, maar toch 
hulp nodig heeft en tegen gesloten deuren aanbotst.”
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Solitair maar solidair. Dat is onze slagzin in de coronacrisis. Evident is dat niet want afstand houden druist eigenlijk in te-
gen ons hulpverleners-DNA en we willen meer dan ooit nabij zijn. Een tweespalt, maar ook een bron van zoveel mooie en 
krachtige verhalen: van vrijwilligers, donateurs, cliënten, collega’s… Met veel plezier én trots delen we er enkele met jou.
 Nota bene: deze interviews werden in de tweede helft van mei 2020 opgetekend.

Caro Peirs stikte 3 naalden kapot voor ons
“Ik ben schoenenontwerpster en anderhalf jaar geleden 
lanceerde ik mijn eigen schoenenmerk, een echte pas-
sie. Maar toen de coronacrisis uitbrak, vond ik het zo 
raar, zelfs misplaatst om bezig te zijn met schoenen. 
Ik kroop achter mijn naaimachine want ik had het gevoel 
dat ik moest helpen. Dat moet de kriebel zijn van de maat-
schappelijk werkster die ik eigenlijk nog altijd ben, weliswaar  
niet actief nu.
Ik hoop dat ik jullie en jullie cliënten geholpen heb. Het gaf in 
elk geval heel grote voldoening om mijn pakketje van mond-
maskers te gaan afgeven in jullie opvangcentrum bij me in 
de buurt in Sint-Niklaas. Voor vrienden en familie heb ik ook 
mondmaskers gestikt, maar bij jullie had ik echt het gevoel dat 
ik iets bijdraag. Voor wie momenteel in een precaire situatie 
zit, moet dit een onwezenlijke periode zijn. In vele gezinnen 
loopt de druk ongetwijfeld op en ik vermoed dat achter heel 
wat muren de hulpvragen toenemen.
Ik hoop dat onze maatschappij na deze coronacrisis op bepaal-
de punten veranderd is. Persoonlijk kijk ik uit naar meer soli-
dariteit. Ook al moeten we afstand nemen, we hebben elkaar 
nodig. Laat dat een les zijn die we met z’n allen meenemen.”

Alfons is dakloos en blijft lid van de ‘3 musketiers’
“Sinds midden augustus vorig jaar ben ik dakloos. Gelukkig 
heb ik mijn wagen nog en kan ik daar overdag redelijk wat 
uren spenderen. Alle publieke plaatsen gingen namelijk dicht. 
Dat is heel ingrijpend voor ons. Bijvoorbeeld naar het toilet 
gaan of de handen wassen, is voor mensen als ik overdag 
zeer moeilijk. Toen de winkels opnieuw opengingen, kon ik 
wel vaker eens mijn handen ontsmetten.
’s Avonds en ’s nachts kan ik terecht in jullie Nachtopvang. Ik 
mis het sociale contact met anderen wel enorm. In de nacht-
opvang krijgen we ’s avonds nog een warme maaltijd, maar 
we zitten allemaal netjes verspreid in de eetruimte. We slapen 
ook allemaal in aparte kamers, als veiligheidsmaatregel tegen 
het coronavirus. Met twee andere dakloze mannen probeer ik 
geregeld af te spreken, zowat in onze eigen bubbel. We hou-
den elkaar ook wat in de gaten en zorgen voor elkaar. Ik luis-
ter naar de radio in mijn wagen en deel die informatie ook 
met hen. Je kan ons de ‘3 musketiers’ noemen. Op afstand  
weliswaar (lacht).
Waar wij ons zorgen om maken, zijn de jongeren. De uitzicht-
loosheid in deze crisis weegt bij momenten echt wel door bij 
hen en als je er alleen voor staat, is het moeilijker om weg te 
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blijven van alcohol of andere middelen. De hulpverlening blijft 
nochtans bereikbaar voor ons. Zelfs in deze tijden van fysiek 
afstand houden, blijven brugfiguren ons op zoeken en oplos-
singen voor ons zoeken. Geen evidentie, besef ik. Ik vergelijk 
jullie medewerkers wel eens met vaders en moeders. Ook in de 
crisis waren ze er voor mij en kon ik bij hen terecht. En dat doet 
enorm veel deugd.”

Collega Celien springt in en… 
haalt haar dansmoves boven
“Normaal gezien begeleid ik gebroken gezinnen in onze Bezoek-
ruimte, maar tijdens de coronacrisis ben ik mijn job gaan com-
bineren met shifts in onze Inloopcentra voor dak- en thuisloze 
mensen. Niet voor iedereen was dat een evidente keuze. Mijn 
mama stelde terechte vragen als ‘Is het wel veilig?’ en ‘Wat ga 
je doen als je besmet raakt?’ Ik kon haar snel geruststellen: we 
gebruiken mondmaskers en handschoenen, houden afstand 
en ik heb sterke vermoedens dat onze Interne Preventiedienst 
een geheime bron van handalcoholgel ontdekt heeft (lacht). We 
werken volgens draaiboeken en we staan er nooit alleen voor.
Sommigen van mijn vrienden hadden het lastig om alleen ‘in 
hun kot’ te blijven. Maar de eenzaamheid bij thuis- en daklo-
zen in deze periode is toch nog een ander paar mouwen. Ze 
kunnen in de Inloopcentra terecht voor een maaltijd, een dou-
che en om hun kleren te wassen, maar je ziet velen van hen nog 
het meest opfleuren als je gewoon een praatje maakt aan hun 
tafel. Over hun voorbije nacht, over hoe ze zich voelen, wat ze 
gegeten hebben… Eenvoudige vragen die vaak een hele verha-
lenmolen op gang brengen. En dat doet velen zichtbaar deugd. 
In de namiddag hebben we wel eens tijd voor een extraatje. Be-

zoekers kiezen dan eens wat muziek uit of laatst trakteerden 
we onszelf op een minidansfeestje buiten én met de nodige 
afstand. Nooit gedacht dat ik dansmoves zou bovenhalen op  
het werk! (lacht)
En mijn mama? Die vertelt in de familie ondertussen trots over 
mijn ‘nieuwe job’ en dat er gelukkig nog organisaties zoals de 
onze actief blijven vandaag.”

Poetsmedewerkster Nadia heeft vooral veel stress 
in ‘Hotel Mama’
“Al twaalf jaar heb ik als poetsmedewerkster bij CAW Oost-
Vlaanderen op de teller staan. En deze tijden zijn toch wel 
bijzonder. De afgelopen tijd kon je me Gent op de fiets zien 
doorkruisen met fietszakken standaard gevuld met poetspro-
ducten voor kantoor, badkamer, een emmer, handschoenen 
en mondmaskers. Ik werk nu op verschillende locaties omdat 
sommige van onze poetsfirma’s niet langer ter plaatse konden 
komen. Als poetsmedewerkster draag ik in deze periode steeds 
een mondmasker en handschoenen en eigenlijk gebruikte ik al 
geruime tijd ontsmettingsmiddel. Sinds een ernstige griepepide-
mie enkele jaren geleden hebben we een mooie voorraad indus-
triële reinigingsproducten. Hoe cliënten reageren op onze extra 
voorzorgsmaatregelen? Ze tonen heel veel begrip. Uiteindelijk 
is het een kwestie van elkaar beschermen. Ik ben trouwens 
geen moment bang geweest om besmet te worden. Ik hoop dat 
we door ons werk die kans net verkleinen.
Extra stress op het werk ervaar ik dus niet echt. Thuis wel, 
want met vier kinderen die het verdacht goed naar hun zin 
hebben in ‘Hotel Mama’, is het een hele uitdaging om ons ei-
gen huishouden ook op orde te houden (lacht).”
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Vrijwilliger Stefaan Segaert fietst door comfortzone heen
“Op zondag ben ik tijdens deze coronacrisis aan de slag als 
vrijwilliger in de Gentse Inloopcentra die jullie mee openhou-
den. Voor mij is het helemaal geen vreemde stap. Sociaal en-
gagement zit ons allemaal wel wat in het bloed, als een positief 
virus, veel sterker dan dat andere (lacht). Ik woon in Lokeren en 
om in Gent te geraken, neem ik de fiets. Én fietsen, én zinvol 
bezig zijn: mijn vrijwilligerswerk doet mij gewoonweg deugd. 
Op bepaalde momenten werden we om de oren geslagen met 
negatieve berichten; mijn shifts in de inloopcentra zijn mijn te-
gengif, een soort zelftherapie om betekenis te geven aan deze 
periode. Ik doe het ook omdat ik nieuwsgierig blijf en graag 
over het muurtje van mijn wereldje kijk, voorbij mijn comfort-
zone. Of ik me ooit onveilig gevoeld heb? Nee, met een mond-
masker, handschoenen, ontsmettingsmiddel en alle voorzorgs-
maatregelen voelde ik me steeds prima. Ik hoop trouwens dat 
afstand houden op termijn niet resulteert in afstandelijkheid. 
De bezoekers in de centra zijn namelijk vaak heel kwetsbare 
mensen die extra zwaar getroffen worden. 
Maar hun verhalen… wat een kracht! We kunnen er heel wat 
van leren. Kris, Ahmed, Ronny, Bogdan, Hassan, Georgette, 
Marc, Wilfried en al die andere bezoekers die voor hun 
douche in het inloopcentrum bij me was-spullen halen, 
leren me dat die koffie op een terrasje en die loopwed-
strijd die ik hard mis, wel nog even kunnen wachten. Hun 
verhalen maken me nederig. Geregeld schrijf ik mijn ervaring 
ook eens van mij af en deel ik ze via Facebook. Hopelijk inspi-
reren ze ook andere mensen om de handen uit de mouwen te 
steken. Nu hebben we dat meer dan ooit nodig.”

JAC’ster Maaike ziet corona het mooie in mensen naar 
boven halen
“Het zit ons als medewerkers van het Jongerenaanbod van 
het CAW (JAC) in het DNA om jongeren een luisterend oor te 
bieden. Dat veranderde in essentie niet. Hoe we dat doen, 
veranderde wel grondig. We schakelden over op telefonische 
contacten, e-mails, videobellen en chatgesprekken. Fysiek af-
spreken met jongeren kon niet meer. Onze chatpermanentie 
werd sterk uitgebreid en onze oproepen verdrievoudigden. 
Alle registers gingen open!
We kregen vaak vragen van jongeren die met angst zaten 
en thuis weg wilden. Een vraag die te verwachten is, maar 
waarop je tijdens een lockdown niet zo gemakkelijk een ant-
woord kan bieden. Een van de adviezen die we vaak gaven, is 
om structuur in hun dag te brengen. Structuur geeft orde en 
daardoor ga je minder piekeren.
Onze jongeren probeerden we wekelijks actief te contacteren. 
‘Hoe gaat het met je?’, ‘Lukt het schoolwerk?’, ‘Heb je al vrienden 
gehoord?’: het lijken banale vraagjes, maar in lockdowntijden 
kunnen ze een wereld van verschil maken voor jongeren. Zeker 
als ze een beperkt netwerk hebben. We werken dan wel telefo-
nisch en digitaal, aanklampend is nog steeds een kernelement 
van onze aanpak. Op die manier vertellen jongeren gemakke-
lijker over hun eenzaamheid of sociale problemen.
We raadden jongeren ook aan om solidair te blijven met el-
kaar. We merkten dat jongeren elkaar meer dan ooit steunen 
via Skype, chat of andere online kanalen. Dat is een prachtige 
dynamiek die mij persoonlijk veel hoop geeft. Corona haalt 
duidelijk ook het mooie in de mensen naar boven.”
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De voorbije maanden waren zeer intens, 

een klein onzichtbaar beestje had en 

heeft ons in zijn macht. We werden alle-

maal getroffen door de gevolgen van het 

coronavirus en al gauw werd het duidelijk 

dat de meest kwetsbare mensen in onze 

maatschappij met een hoop bijkomende 

problemen werden geconfronteerd.

‘Blijf in uw kot’ was de leuze… Simpel, duidelijk, zonder omwegen… 

Maar wat als je geen kot hebt? 

Draag een mondmasker, was regelmatig je handen… Maar wat als 

er geen mondmaskers zijn, geen zeep, geen ontsmettende handgel? 

Het CAW stond voor een grote, zeer grote uitdaging aan het begin 

van de crisis en dat is nog steeds het geval.

Maar, hoe ongelooflijk mooi en hartverwarmend was de steun die 

wij van alle kanten kregen! Vrijwilligers, serviceclubs, bedrijven, vrien-

den, buren, warme hartelijke mensen die ons op allerlei manieren 

ondersteunden en ons duidelijk maakten dat we er niet alleen voor 

stonden en staan, het ontroerde ons, maakte ons gelukkig en trots! 

Dankzij jullie konden we doen waar we goed in zijn: er zijn voor ieder-

een die ons nodig heeft.

Namens het bestuur, de directie en alle collega’s van CAW Oost-

Vlaanderen mag ik jullie danken, onze helden zonder wie het niet 

zou lukken! Dankjewel voor alle steun die we kregen en nog zullen 

krijgen, want we blijven jullie nodig hebben en weten dat we op jullie 

kunnen rekenen!

 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 649 medewerkers en jaarlijks kloppen bijna 
26.570 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’ EN ‘DANKJEWEL’: SIMPELE WOORDEN 
DIE MENSEN MET ELKAAR VERBINDEN.

patrickseys@cawoostvlaanderen.be

alainslock@cawoostvlaanderen.be

lievevermeire@cawoostvlaanderen.be

OPGEKLOPT NOËL CALLEBAUT



en zovele anderen die ons in de afgelopen maanden 

op een of andere manier gesteund hebben.

Blijf #solitairmaarsolidair!

Lucie Storey Ria John Samira EVR-Architecten CVBA Christianna Nadine Ali 
Medhi Linda Rotary Oudenaarde Melanie Agnes Anja Hilde Pand Diependaele 
Maaike Caroline Freya HoGent Véronique Lily Tine ‘Corona Logistics’ Erwin 
VZW Keramit Virginie Nathalia Kristien Mariska Christine Zonta 1 Gent Evelien 
Peter Gents Solidariteitsfonds Johan Luc Ikea Gent Dirk Krista Manon Belfius 
SOS Fonds Patricia Wart Miek Ans Annick Noortje Sorops Eeklo-Meetjesland 
Fiet Anita Liduina Eva Cindy Safety Jogger Leen Marcel Personeel Arcelor 
Gent Cecile An Karine Tine Celien Lions club Geraardsbergen Brenda Ganda 
Ham Nancy Anneleen Franky Edmond Martine Erna Myriam Tine Philippe Semi 
Heidi Wesley Luc Gretel Karine Annick Anne-Marie Sabien Felix Joyce Jane 
Yana Margot Cin Silke Marie-Laure Julie Jolien Monique Fee Eva Lana Rudi 
Ingrid Helen Brigitte Lien Lena Kaat Jeroen Fons Sali Minne Gaia Cato Lieven 
Fien Tilde Naomi Lien Dieter Toon Grit Kurt Silke Frank Stefaan Erik Nienke Jill 
Shamisa Klaartje Caroline Marieke Louka Elisa Lotte-Lola Lucie Storey Karine

Lucie Storey Ria John Samira EVR-Architecten CVBA Christianna Nadine Ali 
Medhi Linda Rotary Oudenaarde Melanie Agnes Anja Hilde Pand Diependaele 
Maaike Caroline Freya HoGent Véronique Lily Tine ‘Corona Logistics’ Erwin 
VZW Keramit Virginie Nathalia Kristien Mariska Christine Zonta 1 Gent Evelien 
Peter Gents Solidariteitsfonds Johan Luc Ikea Gent Dirk Krista Manon Belfius 
SOS Fonds Patricia Wart Miek Ans Annick Noortje Sorops Eeklo-Meetjesland 
Fiet Anita Liduina Eva Cindy Safety Jogger Leen Marcel Personeel Arcelor 
Gent Cecile An Karine Tine Celien Lions club Geraardsbergen Brenda Ganda 
Ham Nancy Anneleen Franky Edmond Martine Erna Myriam Tine Philippe Semi 
Heidi Wesley Luc Gretel Karine Annick Anne-Marie Sabien Felix Joyce Jane 
Yana Margot Cin Silke Marie-Laure Julie Jolien Monique Fee Eva Lana Rudi 
Ingrid Helen Brigitte Lien Lena Kaat Jeroen Fons Sali Minne Gaia Cato Lieven 
Fien Tilde Naomi Lien Dieter Toon Grit Kurt Silke Frank Stefaan Erik Nienke Jill 
Shamisa Klaartje Caroline Marieke Louka Elisa Lotte-Lola Lucie Storey Karine


