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Opruimen
Tony DUPONT
Aan de vooravond van de 
meimaand zijn vrijwilligers 
druk in de weer aan de 
Lourdesgrot in Wiemesmeer. 
Ze borstelen en poetsen tot 
alles er weer rein bij ligt. Het 
religieuze plekje in de bosrijke 
omgeving van Zutendaal is 
ontegensprekelijk klaar om 
mensen te ontvangen die 
graag in openlucht komen 
verwijlen bij Maria. Alleen 
zal het dit jaar anders zijn. U 
weet wel waarom. Bijgevolg 
zijn er tot nader order geen 
eucharistievieringen en 
worden grote pelgrimsgroepen 
niet toegelaten. Slechts een 
beperkt aantal gelovigen, 
die verspreid even kunnen 
komen bidden. Wiemesmeer 
was bovendien een van de 
weinige plekken in ons land 
waar de relieken van de heilige 
Bernadette zouden worden 
getoond. Helaas besliste dat 
hardnekkige virus er anders 
over. Hoog tijd dus om dat 
ding op te ruimen. We kennen 
alvast een goede poetsploeg.
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Veilige plekken opzoeken
‘Blijf in uw kot’ is lang niet vanzelfsprekend voor dak- en thuislozen

XX Gemeenten en welzijns-
organisaties in de bres 
voor dak- en thuislozen
XX Straathoekwerkers  
volgen hun situatie 
voortdurend op
XX Maar eenzaamheid 
neemt almaar toe

Tony DUPONT
Tijdens deze coronacrisis leve-
ren steden en gemeenten en di-
verse welzijnsorganisaties  extra 
inspanningen voor de opvang 
van dak- en thuislozen. Voor die 
mensen is ‘blijf in uw kot’ im-
mers geen optie. Straathoekwer-
kers volgen daarom voortdurend 
de situatie op de straat op. In Pelt 
en Sint-Truiden zoekt een mul-
tidisciplinair team van hulpver-
leners tweemaal per week zo’n 
vijftig dak- en thuislozen op. In 
Hasselt zijn straatverpleegkun-
dige Ivo Todts van het Wit-Gele 
Kruis Limburg en twee laatste-
jaarsstudenten verpleegkunde 
aan hogeschool PXL dagelijks 
in de weer om de situatie bij een 
veertigtal dak- en thuislozen on-
der controle te houden.

„Dak- en thuislozen gedragen 
zich misschien soms stoer, maar 
de angst om besmet te raken 
met het coronavirus zit er bij die 
mensen even hard in als bij ieder-
een”, zegt Ivo Todts. „Ze zoeken 
ook voortdurend veilige plek-
ken op. Aan de ingang van café 
Anoniem (een ontmoetingsplek 
voor dak- en thuislozen in Has-

selt, n.v.d.r), voeren we twee keer 
per dag, ook in het weekend, een 
medische triage uit en bieden we 
psychologische ondersteuning. 
We meten hun lichaamstempe-
ratuur, informeren naar moge-
lijke symptomen en alvorens ze 
binnengaan moeten ze de han-
den wassen of zich douchen. De 
gasten maakten ondertussen op 
eigen initiatief zelf mondmas-
kers. De vereiste ‘sociale afstand’ 
respecteren, is niet altijd vanzelf-
sprekend, maar door voortdu-
rend de regels te herhalen, wor-
den we wel gehoord. Bovendien 

appreciëren ze onze aanwezig-
heid. Ze voelen dat ze meetellen 
in de samenleving en dat we re-
kening houden met hen. Samen 
met de stad Hasselt bouwden we 
ook de Shelter, de winteropvang, 
helemaal om. Iedereen beschikt 
daar nu over een afgescheiden 
slaapplaats en we werken met 
een speciaal uitgewerkt ‘schei-
dingssysteem’ om de zieke dak-
lozen af te zonderen, maar ge-
lukkig raakte tot nog niemand 
besmet met het coronavirus.”

Dat is ook te horen in Pelt en 
in Sint-Truiden waar een tiental 

hulpverleners van Cabrio con-
tact legt met dak- en thuislo-
zen. „Voorlopig is nog niemand 
besmet en daar zijn we blij om”, 
zegt Theo Christoffels, coördi-
nator van Cabrio, een project 
van CAW Limburg dat bestaat 
uit hulpverleners uit psychia-
trische thuiszorg, begeleid wo-
nen, straathoekwerk, algemeen 
maatschappelijk werk, woon-
begeleiding en verslavingszorg. 
„Dak- en thuislozen voelen zich 
deze dagen weliswaar hele-
maal alleen. De vereenzaming is 
groot, omdat ze onderling geen 

contact mogen hebben. Voor-
zieningen waar ze terechtkon-
den om koffie te drinken of om 
hun gsm op te laden, zijn geslo-
ten. Daardoor dreigen ze te ver-
vallen in depressie en negatieve 
gedachten. Gelukkig herstelden 
heel wat van hen het contact met 
familie of vrienden, vonden ze 
intussen een huurwoning of een 
plek in een opvanginitiatief of 
zoeken ze een kraakpand of een 
verlaten caravan op. We houden 

telefonisch contact en gaan twee 
keer per week op bezoek. We ne-
men de tijd voor een gewoon al-
ledaags gesprek, helpen met hun 
administratie en proberen hen 
zo goed mogelijk te informeren. 
Ze beseffen wel degelijk de ernst 
van de situatie.”

En Theo Christoffels besluit: 
„Ik hoop dat onze hulpverle-
ners gezond blijven en hun werk 
moedig kunnen voortzetten. Ca-
ritas bezorgde onze medewer-
kers beschermingsmaterieel en 
handgels zowel als slaapzakken 
en hygiënisch materieel voor 
daklozen. Die verdelen we nu 
onder een tiental Limburgse ge-
meenten. De onderlinge solida-
riteit is groot, zelfs groter dan 
voorheen. Dus wees gerust, we 
blijven goed zorgen voor mensen 
die niet vlot meekunnen en vaak 
tussen de mazen van het net val-
len. Iedereen is paraat en bereid 
om hen bij te staan.”

Ivo Todts (midden): „Dak- en thuislozen appreciëren onze aanwezigheid.”  © Miet Vanderspickken

„Ze gedragen zich  
misschien stoer, maar de 
schrik zit er wel goed in”


