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Onze Interne preventiedienst 
zet zich verder schrap

4
wat met complexe dossiers 
intrafamiliaal geweld?
anne kesteloot en chantal van de kerckhove van de ketenaanpak 
intrafamiliaal geweld organiseren in Oost-vlaanderen overleg 
tussen politie, justitie en hulpverlening. Op de agenda: complexe 
en zware dossiers van intrafamiliaal geweld. “zo lang als nodig gaan 
we letterlijk naast gezinnen staan. in acht op de tien gevallen 
hebben we het gevoel dat een doorbraak mogelijk is.” 

De septemberverklaring van de vlaamse re-
gering is gepasseerd, we hebben een nieuwe 
federale regering, het coronavirus is weer al-
omtegenwoordig, het werkingsverslag 2019 
van caW Oost-vlaanderen werd de wereld 
ingestuurd, het herfstweer doet zijn intrede … 
Onze samenleving draait onverstoord verder.
Laten we beseffen dat dit (min of meer) 
onverstoorde verder leven toch niet voor 
iedereen in dezelfde mate weggelegd is. 
in ons werkingsverslag lezen we namelijk dat 
er in 2019 weer 26.570 mensen uit Oost-
vlaanderen een beroep deden op het caW 
met vragen en problemen op het vlak van 
welzijn. Dus 26.570 vrouwen, mannen en 
kinderen die niet zo onbezorgd kunnen  

Deze dienst draaide de afgelopen maanden heel wat overuurtjes 
om ons veilig door de coronacrisis te loodsen. 
“We bereiden ons zo goed mogelijk voor op een mogelijke 
volgende golf. De scenario’s en draaiboeken liggen klaar.” 
We schuiven aan tafel bij onze preventieadviseurs joke merlaen 
en renée knudde. Op 1,5 meter afstand, natuurlijk!
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“soms zou ik ze gewoon eens goed 
willen vastpakken”

editoriaalgenieten van onze vlaamse welvaart en kam-
pen met relatieproblemen, financiële proble-
men, problemen met hun woonsituatie, op-
voedingsproblemen, die slachtoffer zijn van 
een verkeersongeval of geweld … Deze corona- 
pandemie heeft er ons nog eens op gewezen 
hoe belangrijk het psychisch en sociaal welzijn 
van mensen is om goed te kunnen functione-
ren binnen onze samenleving.

als caW Oost-vlaanderen zetten wij nu net in 
op dit individueel en sociaal welzijn van men-
sen die wonen en verblijven in Oost-vlaande-
ren. Wil je meer lezen over onze realisaties, 
dan kan je het uitgebreide werkingsverslag 
aanvragen via secretariaat@cawoostvlaande-

ren.be of downloaden via onze website (www.
caw.be > voor professionals > Downloads > 
jaarverslag).

verder in deze Magis focussen we op de nood-
zakelijke samenwerking tussen verschillende 
diensten in complexe situaties van intrafamili-
aal geweld. We laten eveneens Sofie Heyrman, 
schepen van Welzijn van sint-niklaas, aan het 
woord in verband met het belang van preven-
tie bij kwetsbare jongeren. Dit is een doelgroep 
waarop onze jac-werking zich dagelijks richt. 

een pluim verdient onze interne Preventie-
dienst. ze zorgen er immers voor dat de wer-
king en de hulp- en dienstverlening op een 

veilige wijze voor cliënten en medewerkers 
verzekerd kan blijven. in deze Magis krijg je 
een impressie van hun inzet.

We kregen de afgelopen maanden veel steun 
en sympathiebetuigingen voor onze inzet tij-
dens de pandemie. Hiervoor onze grote, 
grote dank!

Patrick seys
algemeen directeur caW Oost-vlaanderen

patrickseys@cawoostvlaanderen.be

sint-niklaas kent als centrumstad de vele gezichten van kwetsbaarheid, 
ook bij kinderen en jongeren. “We zetten veel in op preventie 
en versterken intermediairs en professionals in het veld. het is onze 
job om structurele oplossingen op poten te zetten, maar dat neemt 
niet weg dat we vaak geraakt worden door de heel persoonlijke 
verhalen achter dat beleid”, klinkt het bij schepen van Welzijn 
Sofie Heyrman en afdelingshoofd Veerle Vermeulen in Sint-Niklaas. 

verder In dIt nummer:
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Ons jaarverslag ligt er!
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nog beter kennen
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“In het begin schoof iedereen met toch wat reserves mee 
aan tafel. Vandaag zijn we ervan overtuigd: deze samen-
werking is noodzakelijk.” Anne Kesteloot en Chantal Van 
de Kerckhove, coördinatoren van de Ketenaanpak Intra-
familiaal Geweld van de Vlaamse overheid, organiseren in 
Oost-Vlaanderen overleg tussen politie, Justitie en hulp-
verlening. Op de agenda: complexe dossiers van intrafa-
miliaal geweld. “Zo lang als nodig gaan we letterlijk naast 
gezinnen staan. In acht op de tien gevallen hebben we het 
gevoel dat een doorbraak mogelijk is en gezinnen op weg 
zijn naar een beter leven.”

hoe hebben jullie de problematiek van 

intrafamiliaal geweld (IfG) zien evolueren?

anne kesteloot en chantal van de kerckhove: “Wij zien het topje 

van de ijsberg: de chronische, risicovolle dossiers, maar de pro-

blematiek is naar ons aanvoelen over het algemeen complexer 

geworden. Bovenop het geweld worstelen gezinnen of koppels 

dikwijls met financiële of psychische problemen, er spelen ver-

slavingen, het opvoeden lukt niet, we zien generatiearmoede … 

De kijk op ifg is ook geëvolueerd. het zwart-witverhaal van de 

man als pleger en de vrouw als slachtoffer is véél genuanceer-

der. Beide partijen hebben meestal een aandeel in het geweld. 

We vertrekken vanuit systeemtheorie en bekijken het geheel van 

dynamieken. Wie slaat, treft natuurlijk schuld, maar wat vooraf-

gaat aan dat geweld zoals een partner onder druk zetten of het 

bloed van onder de nagels halen, wordt nu meer meegenomen. 

het hulpaanbod speelt nu beter dan vroeger in op die complexi-

teit en veelzijdigheid.”

de dossiers op jullie casustafel zijn zwaar. 

zien jullie ook geregeld successen?

anne kesteloot en chantal van de kerckhove: “Onze hoofddoel-

stelling is het geweld te laten stoppen. in acht op de tien gevallen 

“Zo lang als nodig 
blijven we letterlijk 
naast gezinnen staan” 

Wat met cOmPlexe DOssiers intrafamiliaal geWelD?

samen werKt
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hebben wij het gevoel dat een doorbraak mogelijk is. gezinnen 

kunnen serieuze vooruitgang boeken. in de ketenaanpak be-

geleiden we hen intens en blijven we zo lang als nodig letterlijk 

naast hen staan. Wanneer we een dossier kunnen afsluiten, kop-

pelen we hoe dan ook na zes maanden nog eens terug naar het 

gezin en de betrokken organisaties. het verhaal is pas af als het 

geweld duurzaam gestopt is.

Dat alle organisaties dezelfde richting uit willen met een gezin, 

brengt dat gezin in een flow. Het is dat samenspel dat successen 

mogelijk maakt. Wanneer organisaties afzonderlijk niet vooruit 

geraken, bundelen we onze krachten in de ketenaanpak.”

Klopt het clichébeeld dat de hulpverleningsorganisaties 

vaak de zachtere aanpak bepleiten, terwijl justitie 

en politie kordatere oplossingen voorstellen?

anne kesteloot en chantal van de kerckhove: “(denken na) Die 

tweedeling bestaat tot op zekere hoogte, maar we worden even 

goed af en toe verrast. zo kwam een vertegenwoordiger van de 

politie onlangs op de proppen met een voorstel waaruit bleek 

dat ze de hulpverlening meer dan gemiddeld kende.

maar eigenlijk werkt iedereen rond de tafel met hetzelfde doel 

en dat is vooruitgang boeken, voor de gezinnen en zéker voor de 

vele kinderen die betrokken zijn. in de twintig dossiers van het 

laatste jaar zijn meer dan zestig kinderen betrokken. (stil) som-

mige verhalen komen ‘dicht bij thuis’ en onlangs was iedereen 

evenzeer van slag bij de bespreking van een zwaar dossier over 

misbruik. Dan denkt en voelt iedereen hetzelfde. een adempau-

ze later hebben we drie oplossingen gevonden, als groep. het is 

af en toe slikken, maar telkens wanneer de ketenaanpak zijn nut 

bewijst, geeft dat nieuwe moed.”

“wij zien het topje van de ijsberg: 
de chronische, risicovolle dossiers, 
maar de problematiek is over het 
algemeen complexer geworden.”

Wat houdt de Ketenaanpak 
 Intrafamiliaal Geweld in Oost-Vlaanderen in?
- een samenwerkingsverband tussen Opgroeien (= kind en 

gezin, jongerenwelzijn en vlaams agentschap voor 

 Personen met een handicap), centrum geestelijke 

 gezondheidszorg, vertrouwenscentrum kindermishande-

ling, justitiehuizen gent, Dendermonde en Oudenaarde, 

Parket Oost-vlaanderen, Oost-vlaamse politiezones, 

gemeente/OcmW en caW Oost-vlaanderen.

- gericht op gezinnen die geconfronteerd worden met in-

trafamiliaal geweld in combinatie met andere problemen.

- in de loop van 2020 sluiten alle gemeenten van 

 Oost-vlaanderen aan bij de ketenaanpak.

- voor meer info kan je terecht bij coördinatoren 

 anne kesteloot en chantal van de kerckhove 

 (ketenaanpakifg.ovl@vlaanderen.be

 09 269 61 98 of 09 269 62 46).

Anne Kesteloot en Chantal Van de Kerckhove: “Sommige verhalen komen 
‘dicht bij thuis’ en onlangs was iedereen evenzeer van slag bij de bespreking 
van een zwaar dossier over misbruik. Dan denkt en voelt iedereen hetzelfde.”
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Enkele cijfers 
achter onze verhalen 

jaarverslag 2019

Ons volledige jaarverslag 2019 kan je digitaal lezen (www.caw.be > Voor professionals > Downloads > 

 Jaarverslag). Een papieren exemplaar kan je aanvragen via secretariaat@cawoostvlaanderen.be
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Onze Interne Preventiedienst 
zet zich verder schrap

achter De schermen Bij De interne PreventieDienst

In deze rubriek van Magis duiken we achter de coulissen 
van een team of dienst van onze organisatie. Deze keer 
springen we binnen bij onze Interne Preventiedienst. 
De dienst draaide de afgelopen maanden heel wat over-
uurtjes om ons veilig door de coronacrisis te loodsen. 
“We bereiden ons zo goed mogelijk voor op een moge-
lijke volgende golf. De scenario’s en draaiboeken liggen 
klaar”, vertellen onze preventieadviseurs Joke Merlaen  
en Renée Knudde.

Terugblikken en...

“De voorbije maanden waren intens: zoeken naar het nodige be-

schermingsmateriaal, vrijwilligers zoeken en ondersteunen om 

mondmaskers voor ons te stikken, alles verdeeld krijgen over 

onze teams in de hele provincie, richtlijnen opstellen wanneer 

experts verschillende adviezen leken te geven … eenvoudig was 

het niet. maar we weten dat we alles gedaan hebben wat we kon-

den. We zouden het nu op precies dezelfde manier aanpakken.

Je leert ook voortdurend en zeer snel bij. in het begin van de 

crisis moesten we kopen wat er te krijgen was, vandaag werken 

we aan een duurzaam en efficiënt aankoopbeleid. We kunnen 

meer overwogen keuzes maken. in functie van ons budget, her-

bruikbaarheid op termijn en kwaliteit van de leverancier. zo heb-

ben we onze stoffen CAW-mondmaskers via Think Pink besteld. 

een bewuste keuze.”

vooruitkijken

“maandelijks vullen we onze voorraad op het terrein aan, bijvoor-

beeld in onze inloopcentra, Opvangcentra, nachtopvang, bij het 

crisisteam en in het vluchthuis. Onze voorraad wordt syste-
matisch op peil gehouden en onze kasten – wij noemen 
ze ook wel onze ‘oorlogskasten’ (lachen) – zijn goed aange-
vuld. Onze kaarten liggen anders dan enkele maanden geleden.

nu de machinerie achter het beschermingsmateriaal en richtlij-

nen beter geolied is, kunnen we meer inzetten op het psycho-

sociaal welzijn van onze medewerkers. Bijna vier op de tien col-

lega’s zeggen immers een negatieve invloed te ervaren op hun 

psychisch welzijn door de coronacrisis. Heel wat collega’s zijn 
in het rood gegaan; ze wilden de beste hulp blijven verlenen 

aan cliënten, maar konden dat niet langer doen zoals ze dat 

gewoon waren. en die spreidstand weegt voor heel wat hulp-

verleners door.

We werken daarom aan een actieplan met handvaten over 

zelfzorg, verbinding bewaren met collega’s en leidinggevenden, 

deconnecteren na een dag thuiswerk, terugkeer naar de werk-

vloer … sommige collega’s stonden te popelen om terug te ko-

men, anderen voelden zich minder zeker, uit bezorgdheid voor 

hun eigen gezondheid of voor die van hun naasten. Wij begrijpen 

beide standpunten en roepen iedereen op om begrip te heb-

ben voor elkaar. Blijf de maatregelen naleven, voor jezelf en 
voor iedereen in je omgeving.”

achter de schermen



Hoewel kinderen en jongeren een van dé gespreksonder-
werpen waren de afgelopen maanden, blijft een belang-
rijke groep onder hen vaak onderbelicht. “De groep van 
kwetsbare jongeren en kinderen groeit nochtans. Dat is 
een algemene tendens. In onze stad zetten we zoveel moge-
lijk in op preventie”, klinkt het bij schepen Sofie Heyrman 
en afdelingshoofd Veerle Vermeulen in Sint-Niklaas.

welke kwetsbare jongeren en kinderen zien jullie in 

sint-niklaas? welke problematieken zijn het grootst?

Sofie Heyrman en Veerle Vermeulen: “helaas volgen wij de euro-

pese tendens van stijgende armoedecijfers. in 2019 kon zo’n 24 

procent van de kinderen en jongeren tot 18 jaar in onze stad arm 

genoemd worden. Dat soort cijfers heeft een bepaalde context 

en vertelt niet het volledige verhaal, maar we zijn er hoe dan ook 

van overtuigd dat dit een grote problematiek is. kwetsbaarheid 

kent vele gezichten. We zijn een centrumstad met twee asielcen-

tra op het grondgebied en ook dat geeft bepaalde taken. Denk 

maar aan de psychische kwetsbaarheid en trauma’s die heel wat 

kinderen van vluchtelingen helaas met zich meedragen. in es-

sentie zien wij het als onze opdracht om noden in onze stad te 

erkennen en binnen onze bevoegdheden daarop in te spelen, 

veelal via flankerende subsidies.”

waar leggen jullie daarbij de prioriteiten?

Sofie Heyrman en Veerle Vermeulen: “We zetten veel in op pre-

ventie en psychische hulpverlening. We zetten bijvoorbeeld in op 

een tejO-huis voor jongeren, geven middelen aan trauma- en 

eerstelijnspsychologen, aan het clB en aan allerhande buddy-

werkingen. maar even goed maken we werk van bijvoorbeeld 

drugspreventie naar jongeren toe. en natuurlijk geven we ook 

financiële steun waarbij we rekening houden met de gezinssa-

menstelling. We voorzien daarenboven middelen voor hefbo-

men zoals ons kansenpas zodat kwetsbare jongeren en kinderen 

“Soms zou ik ze gewoon eens 
goed willen vastpakken”

schePen van Welzijn sOfie heyrman en afDelingshOOfD 
OPvOeDing en OnDerWijs veerle vermeulen (sint-niklaas) aan het WOOrD

actua
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naar sportclubs kunnen gaan en aan vrijetijdsactiviteiten kunnen 

deelnemen, op een budgetvriendelijke manier.”

hoe wordt dat beleid omgezet in de praktijk?

Sofie Heyrman en Veerle Vermeulen: “een van de voornaamste 

manieren om dat te doen is het versterken van intermediairs 

en professionals in het veld. We denken dan onder meer aan 

outreachers en de brugfiguren van CAW Oost-Vlaanderen, maar 

even goed leerkrachten en heel wat sociale organisaties in sint-

niklaas. Daar zit de expertise. het is onze taak om structurele 

oplossingen uit te werken en de juiste partners op de juiste plek 

aan de slag te laten gaan.”

waar liggen jullie soms wakker van?

Sofie Heyrman en Veerle Vermeulen: “natuurlijk zijn het ontwik-

kelen van projecten en het vinden van middelen en personeel 

onze dagdagelijkse hoofdbezorgdheden. maar dat neemt niet 

weg dat we vaak geraakt worden door heel persoonlijke verhalen 

die ons ook wel geregeld bereiken. zeker wanneer die verhalen 

rake parallellen vertonen met onze eigen privésituaties. We zijn 

vaak verbaasd van de kracht van mensen en denken bij sommige 

gezinnen wel eens: ‘Dat zou ik persoonlijk nooit kunnen.’ ieder 

heeft zijn rol te spelen en de onze is om structurele oplossingen 

via het lokale beleid te vinden, maar dat neemt niet weg dat je 

sommige kinderen, jongeren en mensen gewoon eens goed zou 

willen vastpakken wanneer je met hen praat.”

97

“het is onze taak om structurele 
oplossingen uit te werken en 

de juiste partners op de juiste plek 
aan de slag te laten gaan.”

Schepen Sofie Heyrman (l) en afdelingshoofd Veerle Vermeulen (r): “We zijn vaak verbaasd van de kracht van mensen en denken bij sommige gezinnen wel 
eens: ‘Dat zou ik persoonlijk nooit kunnen.’”
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Potten, pannen, handdoeken, bed-
dengoed, noem maar op. In volle 
coronacrisis ontvingen we een zeer 
gulle schenking van woonwarenhuis 
IKEA België. Een bevestiging dat je 
in moeilijke tijden je supporters nog 
beter leert kennen. Nathalie Van 

Edom, verantwoordelijke voor duurzaamheid bij IKEA Bel-
gië, vertelt over hoe een globale reus als IKEA lokale noden 
zoals de onze erkent en probeert te beantwoorden.

“van bij het begin van de coronacrisis popte bij onszelf de vraag 

op: hoe kunnen wij een bijdrage leveren? in maart, april, mei 

ontvingen we dan ook heel wat vragen om steun. Vrij snel be-
seften we dat we een kader nodig hadden om te bepalen 
op welke vragen we konden ingaan en op welke helaas 
niet. uiteindelijk besloten we om te vertrekken vanuit de doel-

groep achter de hulpvraag en de impact van de coronacrisis op 

die mensen. Bovendien gaven we de voorkeur aan werken met 

organisaties omdat we moeilijker kunnen opvolgen wat onze im-

pact is wanneer we ingaan op individuele vragen.

Onze winkels hebben een tijdje hun deuren gesloten moeten 

houden, maar achter de schermen bleven we aan de slag. zeep-

pompjes, toiletartikelen, dekentjes, huisraad … vlogen de deur 

uit, richting goede doelen. het deed ontzettend veel deugd om 

te zien hoe groot en warm het engagement van onze medewer-

kers was voor organisaties zoals die van jullie. het was vaak een 

grote logistieke krachttoer want ook onze leveringen vielen stil 

en tijdens de lock-down mochten we niet zomaar komen wer-

ken. Maar ons bedrijf heeft iedereen betrokken bij de do-
naties toestemming gegeven om naar het werk te komen 
want voor ons was dit werk essentieel.

Onze mensen zijn  super-superfier om hun steentje bij te dragen. 

Ik heb geregeld overleg met collega’s over de hele wereld 
en de noden in pakweg India of China waren anders, maar 
dat gevoel om mensen te helpen en onze producten in te 
zetten waar nodig, leefde globaal. hier in België werkten we 

samen met onder meer artsen zonder grenzen, samusocial en 

het caW. jullie noden en ons aanbod matchen en we hebben 

er alle vertrouwen in dat de spullen via jullie op de juiste plaats 

terechtkomen. De puzzel klopt.”

“Dit maakt ons 
  super-superfier”

ikea schiet te hulP, glOBaal en lOkaal

Ben jij ook geïnteresseerd om een van 
onze werkingen of projecten te ondersteunen? 
neem contact op met onze stafmedewerker 

fondsenwerving noël callebaut

(noelcallebaut@cawoostvlaanderen.be en 09 265 89 20).

danKzIj
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2020 is nu al met stip het jaar “dat we 
niet snel zullen vergeten”.

het cOviD-19-beestje gooide met groot 

gemak al onze zekerheden en gewoontes 

overhoop – het leven zag er plots hele-

maal anders uit …

Beeld je eens in dat je bovenop dit 
alles geconfronteerd wordt met dak-

loosheid, psychosociale problemen, sociale uitsluiting, mis-
bruik, familiaal geweld …
mijn collega’s hebben de voorbije maanden het beste van zichzelf 

gegeven en heel wat noden kunnen beperken of oplossen. en ze blij-

ven dat ook doen.

hun inzet is dubbel zo bewonderenswaardig omdat dit moet  

gebeuren in een tijd van besparingen en slechter wordende econo-

mische toestanden.

gelukkig konden we rekenen op jullie zeer noodzakelijke hulp; de 

steun die we kregen, was meer dan welkom.  

Wat dit najaar precies zal brengen, is nog koffiedik kijken, maar we 

zetten ons schrap voor wat komen zal. We blijven rekenen op jullie 

steun om de vele projecten en initiatieven die we op poten zetten, 

te realiseren.

Een van onze ambities is het realiseren van een kindvriende-
lijke tuin in ons opvangcentrum De Schreiboom. Wie meer wil 

weten over dit project en andere projecten of wie ons wil steunen, 

kan steeds bij mij terecht voor meer informatie. samen kunnen we 

het verschil maken tussen ieder voor zich of met z’n allen tegen virale 

en andere onrechten.

 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 
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

het verschil

patrickseys@cawoostvlaanderen.be

alainslock@cawoostvlaanderen.be

lievevermeire@cawoostvlaanderen.be

OPgeklOPt nOël callebaut



“Acht maanden ben ik dakloos geweest in Gent. Toen mijn chaletje 
aan de Watersportbaan in elkaar zakte, raakte ik alles kwijt. Ik kon niet 
meteen elders terecht; ik ben niet graag iemand ten laste. En dus be-
landde ik op straat. Ik heb wel al wat watertjes doorzwommen, maar 
ik kan je zeggen: het leven op straat gaat er hard aan toe. Soms kon 
ik in de Nachtopvang terecht, soms sliep ik onder de blote en vooral 
koude sterrenhemel.
Het alleen zijn vond ik niet het ergste – ik ben graag alleen – maar je 
moet alert blijven en je niet zomaar met iedereen inlaten. Mensen die 
aan drank of drugs verslaafd zijn, probeer ik te vermijden.

toen de coronacrisis losbarstte, contacteerde mijn huisarts mij. 
Blijkbaar ben ik een risicopatiënt sinds mijn hartoperatie.

Met hulp van Marina van het OCMW en Evita van CAW Oost-
Vlaanderen kreeg ik een dak boven het hoofd en ben ik dan 

hier terechtgekomen, in zorghotel Leeuwenhof. Eerst verbleef 
ik hier tijdelijk en nu ben ik verhuisd naar een studio op de eer-
ste verdieping. Dat is mijn eigen stek: samen met mijn hond, mijn 
nieuwe compagnon de route, Jacky woon ik er enorm graag. Ik heb 
het gevoel dat ik alles heb wat ik nodig heb. Ik kook en doe mijn  
‘was en plas’ zelf.

Ik werk ondertussen ook en dat doet deugd, mentaal én fysiek. 
De pijn die ik vroeger geregeld had in mijn benen, lijkt verdwenen! Als 
wijkwerker knap ik via de VDAB klusjes op in de buurt en ik blijf op 
zoek naar een vaste job. Die job ga ik vinden, ik ben er bijna hon-
derd procent zeker van (lacht).

Als ik één ding geleerd heb, is dat je niet bij de pakken mag blijven zit-
ten. Mensen zoals Marina en Evita kunnen je op weg helpen, maar je 
moet zelf de nodige stappen zetten. Opgeven is geen optie.”

HEVIGE CORONACRISIS, 
MAAR PIERRE (58) VOND 

EEN DAK BOVEN HEt HOOfD

“DIE JOB GA IK VINDEN!”

clIënt vertelt


