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Onze coronacijfers

4
Inloopcentrum van start in Aalst
De coronacrisis laat intussen ook zijn ruwe gezicht zien in centrumstad 
Aalst. Daartegenover staat een nieuw lokaal sociaal beleidsplan 
met een belangrijk luik om het ontmoetingscentrum De Brug om te 
vormen tot een echt Inloopcentrum. “Het kan niet dat er mensen thuis 
zitten en hulp nodig hebben, maar niet weten waar ze terechtkunnen. 
De drempel van hulpverlening moet lager”, vertelt Aalsters schepen 
van Sociale Zaken en Welzijn Sarah Smeyers.

Na 42 boeiende jaren, neem ik deze maand 
afscheid van het algemeen welzijnswerk 
en ga ik met pensioen. In die periode zag 
ik het algemeen welzijnswerk evolueren van 
een “luis in de pels” naar sterk georganiseerde 
welzijnsorganisaties met een gewaardeerde 
plaats in het Vlaamse welzijnslandschap.
Het DNA van de beginperiode, waarin we nog-
al actiegericht opkwamen voor maatschappe-
lijke en sociale mistoestanden én meteen ook 
oplossingen formuleerden, zit gelukkig nog 
steeds ingebakken in onze huidige werking. 
Dat blijkt uit de steeds nieuwe antwoorden die 
op maat gerealiseerd worden op de snel wijzi-
gende welzijnsvragen. 
Dat kunnen we doen omdat onze regelgeving 

De helft meer cliënten opgevangen in ons Vluchthuis afgelopen zomer, 
3.807 cliënten geholpen met vragen over psychisch welzijn, 
stress en draagkracht en 12.674 keer iemand verwelkomd in onze 
Gentse Inloopcentra. We moesten dit jaar afstand inbouwen, 
maar bleven op de eerste lijn staan als het ging om sociaal werk 
en zorg voor anderen. “Solitair, maar solidair”, was en blijft ons motto. 
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“Dat je hen ziet. Dat is voor hen 
een wereld van verschil.”

Editoriaaldaarvoor ook de nodige ruimte creëert. Laat 
ons hopen dat de overheid dat ook in de toe-
komst blijft mogelijk maken. We zien soms 
een overmoedige overheid die denkt dat 
met de groeiende welvaart ook het welzijn 
voor iedereen verzekerd is. Maar we weten 
ondertussen uit onze ervaringen, bevestigd in 
studies, dat grote groepen binnen onze sa-
menleving gewoonweg minder kansen krijgen. 
Het CAW moet blijvend prioritair kunnen inzet-
ten op die mensen, zodat het geen verloren 
groep wordt in onze samenleving. COVID-19 
heeft ondertussen ook duidelijk gemaakt hoe 
broos, maar ook hoe belangrijk het psychoso-
ciaal welzijn van elke burger is. 
Met een grote dankbaarheid, heb ik jarenlang 

kunnen meewerken aan een maatschappelijk 
relevante opdracht. Dat gaf me veel voldoe-
ning, maar dat was uiteraard enkel mogelijk 
dankzij de inzet van en het partnership met 
velen: het bestuur, onze medewerkers, onze 
sympathisanten en onze samenwerkingspart-
ners op lokaal en Vlaams niveau.
Ik neem met een gerust gevoel afscheid; mijn 
opvolger Geert Hillaert is uit het goede hout 
gesneden voor de taak als Algemeen directeur. 
We hebben het CAW bovendien doorheen de 
jaren kunnen uitbouwen tot een transparante 
en gedreven organisatie van enthousiaste me-
dewerkers met bakken expertise.
2020 was door COVID-19 voor velen geen 
cadeau – dat stellen wij vanuit het CAW nog 

dagelijks vast. We wensen dan ook dat 2021 
meer warme perspectieven biedt voor ie-
dereen die door een moeilijke periode  
is gegaan. 

Aan iedereen die heeft bijgedragen en blijft 
supporteren voor het CAW, een oprechte 
dankjewel!

Patrick Seys
Algemeen directeur CAW Oost-Vlaanderen

patrickseys@cawoostvlaanderen.be

We springen achter de schermen binnen bij onze Nachtopvang waar 
mensen die op straat leven, een bed voor de nacht kunnen vinden. 
“De meesten van onze gasten willen gewoon gaan slapen wanneer 
ze hier ’s avonds aankomen”, vertelt Jet Cantineau die er werkt. 
“Dit is een rustplek – letterlijk en figuurlijk. Zo kunnen ze uiteindelijk 
ook openstaan voor hulpverlening.” 
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Met een stijgend aantal hulpvragen en een groeiende 
bekommernis om verslavingen laat de coronacrisis ook 
zijn ruwe gezicht zien in centrumstad Aalst. Daartegen-
over staat een nieuw lokaal sociaal beleidsplan met on-
der meer een belangrijk luik om het ontmoetingscentrum 
De Brug om te vormen tot een echt Inloopcentrum. “Het 
kan niet dat er mensen thuis zitten en hulp nodig hebben, 
maar niet weten waar ze terechtkunnen. De drempel van 
hulpverlening moet lager. Eigenlijk moet die weg richting 
hulp vlak zijn”, vertelt schepen van Sociale Zaken en Wel-
zijn in Aalst, Sarah Smeyers.

Een van de zaken waarop u in Aalst inzet, is een nieuw 

Inloopcentrum in De Brug. Hoe zal dat eruit zien?

Sarah Smeyers: “In de winter gebruikten wij – in samenwerking 

met CAW Oost-Vlaanderen – De Brug al om kwetsbare mensen 

overdag een plek te bieden, maar de locatie werd ook nog voor 

andere zaken verhuurd. Het plan is om De Brug opnieuw in te 

vullen zoals dat ooit bedoeld was. Het wordt een plek waar men-

sen op een laagdrempelige én integrale manier hulp kunnen vin-

den, het hele jaar door.

De Brug bevindt zich namelijk op een zeer geschikte locatie in 

onze stad, dicht bij de doelgroepen. Dat helpt hopelijk heel wat 

mensen om een eerste stap naar hulp te zetten. Het vernieuw-

de sociaal restaurant komt trouwens ook in de buurt, op de site 

van De Gendarmerie. Bovendien voorzien we in De Brug ruimte 

voor verschillende diensten. Op die manier moeten mensen 

zich niet van hot naar her verplaatsen om hulp te krijgen voor 

een aspect van hun problematiek, terwijl het zoveel beter en 

efficiënter is om een problematiek in zijn geheel te bekijken en 

aan te pakken.”

“Die weg moet vlak zijn”

SCHEPEN VAN SOCIALE ZAKEN EN WELZIJN SARAH SMEYERS 
OVER HULP AAN KWETSBARE DOELGROEPEN IN AALST

SAMEN WERKT
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Hoe ziet u dat concreet?

Sarah Smeyers: “In Aalst werken we samen met een aantal lo-

kale actoren. Dat zijn externe welzijnspartners die bijvoorbeeld 

huiswerkbegeleiding geven aan gezinnen, wooncoaching verle-

nen, sollicitatietraining bieden, noem maar op. Ook het CAW is 

zo’n partner. In ons ideale scenario zijn verschillende van die lo-

kale actoren in De Brug te vinden. Op de benedenverdieping, in 

het Inloopcentrum, is iedereen welkom, kan elke vraag gesteld 

worden en indien nodig, kunnen mensen doorverwezen worden 

naar een dienst die ook in De Brug aanwezig is.

Door verschillende diensten en partners samen te brengen, cre-

eren we een cultuur van samenwerking en leren verschillende 

hulpverleners van en over elkaar. Het is de bedoeling dat de vra-

gen van cliënten op die manier meer in hun context of totaal-

plaatje gezien worden. Zo versterken we de hulpverlening en be-

nutten we naar mijn aanvoelen mensen en middelen maximaal. 

Eén plus één wordt dan echt drie. Als een cliënt bij een dienst 

aanklopt met een vraag over wonen, dan kan daar een complex 

verhaal achter schuilgaan van meer en andere problemen, bij-

voorbeeld op het vlak van gezondheid, schoolgaan, mentale ge-

zondheid, verslaving. Via die integrale aanpak willen we dat die 

cliënt sneller op weg gezet wordt en geholpen wordt door hulp-

verleners die elkaar kennen en hun diverse krachten bundelen, 

in het belang van de cliënt.”

Is dit ook een antwoord op de uitdagingen in deze coronatijd?

Sarah Smeyers: “De coronacrisis treft ons als centrumstad op 

verschillende vlakken. Tijdens de eerste golf steeg het aantal 

leefloongerechtigden en in de praktijk merken onze maat-

schappelijke assistenten ook dat de verslavingsproblematiek 

(aan bijvoorbeeld alcohol, drugs, gokken en gamen) toeneemt. 

We zien nu minder wat zich achter de gevels afspeelt, maar 

die signalen zijn er en we kunnen er niet blind voor zijn. Onze 

gebruikelijke strategie om mensen uit de spiraal van armoede 

en kwetsbaarheid te halen, is altijd al activering geweest. Maar 

aangezien jobs en vrijwilligerswerk nu minder voor het grijpen 

liggen in sectoren zoals de horeca, moeten we anders omgaan 

met onze voorwaarden. We moeten inventiever zijn en we 

hebben doelgroepen bijvoorbeeld tijdens de eerste lockdown 

als vrijwilligers ingeschakeld in onze belactie waarbij we onze 

zeventigplussers opbelden om te checken of ze ok waren. Dat 

was een nieuwe manier om mensen te betrekken, actief te 

laten deelnemen aan de maatschappij en het pad naar verdere 

begeleiding te effenen.”

“Deze coronatijd dwingt ons 
om anders om te gaan 

met onze voorwaarden omtrent activering.”

Sarah Smeyers: “Door diensten en partners samen te brengen, creëren we een 
cultuur van samenwerken en leren verschillende hulpverleners van en over 
elkaar. Eén plus één wordt dan echt drie.”
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De afgelopen maanden werden we om de oren geslagen met 

piekende en – gelukkig ook – dalende coronacijfers. Wij doen er 

een schepje bovenop met enkele van onze “coronacijfers”. Geen 

ziekenhuisopnames of bedden op Intensieve zorgen, maar wel 

cijfersi die iets zeggen over hoe wij actuele en vaak nieuwe vra-

gen opvingen, bijvoorbeeld in de zorg voor het zwaarbelaste per-

soneel in woonzorgcentra. We moesten dit jaar afstand inbou-

wen, maar bleven op de eerste lijn staan als het ging om sociaal 

werk en zorg voor anderen. “Solitair, maar solidair”, was en blijft 

ons motto.

i Onze cijfers slaan op de periode tussen 1 juli 

 en 30 november 2020, tenzij anders vermeld.
ii In vergelijking met dezelfde periode in 2029.

iii We startten deze lijn op zodat we bereikbaar bleven voor 

 onze cliënten in de gevangenis.
iv Tussen maart en december 2020.

Onze coronacijfers

58% meer cliënten 
geholpen met vragen 
over partnergeweldii

50% meer cliënten 
in ons Vluchthuis in 

juli en augustusii 2020 

291 personeelsleden 
in woonzorgcentra bij-
gestaan”

12.674 keer een bezoeker 
verwelkomd in onze Gentse 
Inloopcentra (onder wie 
122 gezinnen en 271 kin-
deren) iv

3.807 cliënten geholpen 
met vragen over psychisch 
welzijn, stress en draag-
kracht. 8.068 oproepen van gede-

tineerden beantwoord via 
onze nieuwe 0800-hulplijniii  
in de 4 Oost-Vlaamse ge-
vangenissen iv.

875 cliënten geholpen met 
vragen over partnergeweld 
en familiaal geweld.
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“Dat je hen ziet. Dat is voor 
hen een wereld van verschil.”

ACHTER DE SCHERMEN BIJ DE NACHTOPVANG

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 Nachtopvang waar mensen 
die op straat leven, een bed voor de nacht kunnen vinden. 
“De meesten van onze gasten willen gewoon gaan slapen 
wanneer ze hier ’s avonds aankomen”, vertelt Jet Cantine-
au die in de Nachtopvang werkt. “Dit is een rustplek – let-
terlijk en figuurlijk. Mensen vinden hier een veilige, rus-
tige plek en kunnen zaken op een rijtje zetten. Zo kunnen 
ze uiteindelijk ook openstaan voor hulpverlening.”

Voor wie?

De Nachtopvang is er voor mensen die thuis- of dakloos zijn 

en die via een hulpverlener aangemeld worden. “Gezinnen, al-

leenstaanden, mensen zonder papieren, jongeren op de dool, 

noem maar op. We zien hier alle soorten mensen. De laatste 

jaren zien we wel opvallend meer ouderen en mensen met psy-

chische problemen. (stil) Vaak schrijnend situaties. Die mensen 

hebben soms wel wat middelen om ergens te wonen, maar we-

ten gewoonweg niet waarheen of kunnen nergens terecht. De 

coronacrisis maakte die kwetsbare groep nog meer zichtbaar, 

als je het mij vraagt. Wanneer ik met mijn kinderen door de 

stad wandel, zijn ze telkens verbaasd over hoeveel mensen 

‘van mama’s werk’ naar ons wuiven. Vergeet dat clichébeeld 

trouwens maar; het zijn vaak best verzorgde en fiere mensen. 

Dat je hen ziet, is voor velen van hen een wereld van verschil.”

Waarom?

“De doelstelling van de Nachtopvang is mensen een veilig bed voor 

de nacht aanbieden. Mensen komen hier uit pure noodzaak en 

het is de bedoeling dat ze zich daarnaast wel laten begeleiden door 

hulpverleners. In de Nachtopvang observeren en detecteren we 

heel wat en we koppelen terug naar de betrokken hulpverleners, 

maar dit is niet de plaats om structurele hulp te bieden. Dat is een 

zeer bewuste keuze: wij zijn in de eerste plaats een veilige haven. 

De mogelijke volgende stap kan dan die naar hulpverlening zijn.”

Wanneer en hoe?

“Mensen kunnen hier binnenkomen vanaf 21 uur en in de win-

ter vanaf 20 uur. Vooraf reserveren ze telefonisch een bed. Ze 

kunnen soep, koffie, thee en boterhammen krijgen – momenteel 

voorzien we alles in individuele pakketjes – en ze kunnen zich 

douchen. We voorzien alle verzorgingsspullen, van tandbor-

stels tot scheermesjes en jazeker, ook van babypampers tot 

incontinentiemateriaal.

De meeste mensen zijn pompaf en willen meteen naar de kamer 

die ze van ons toegewezen krijgen. ’s Nachts blijven er ook col-

lega’s aanwezig om de rust te garanderen want daar draait 

het om. En ’s ochtends om 9 uur verwachten we dat iedereen 

met hebben en houden opnieuw vertrokken is, na een boterham 

en eventueel een douche. Dan poetsen we alles, ventileren we 

het gebouw, wisselen we het beddengoed en begint alles van 

vooraf aan.”

ACHTER DE SCHERMEN



De ene woont al jaren in het Oost-Vlaamse Evergem, maar 
draagt hoorbaar West-Vlaamse roots met zich mee. De an-
dere bracht toevallig in datzelfde Evergem zijn jeugd door, 
maar sloot West-Vlaanderen al jaren geleden als thuisba-
sis in zijn hart. Als je onze afscheidnemende Algemeen 
directeur Patrick Seys (“de ene”) en zijn opvolger Geert 
Hillaert (“de andere”) hoort praten, hoor je dus dezelfde 
klankkleur. Maar zeggen ze ook hetzelfde? Hoe wordt de 
fakkel straks doorgegeven?

Patrick neemt na 42 jaar afscheid van het welzijnswerk. 

Welke evoluties blijven het meest hangen?

Patrick Seys: “Ik ben een product van de jaren zeventig (lacht), 

een periode waarin heel wat mensen in het welzijnswerk stapten 

uit verontwaardiging. ‘Hoe is het mogelijk dat zoveel mensen uit 

de boot vallen?!’, was ons adagium. Die verontwaardiging en kri-

tische drive heb ik in de loop der jaren aangevuld zien worden 

met verschillende evoluties. Zo is de sector veel professioneler 

geworden, hebben we verschillende fusies achter de kiezen, is 

de kloof tussen opvang en begeleiding dichtgereden, klinkt de 

roep om ons meer te verantwoorden steeds luider en werd de 

Vlaamse overheid meer en meer degene die het lokale beleid 

bijstuurde of bijpaste. Ik vertel met veel plezier over mijn begin-

jaren, bij Oikonde, een kleinschalig opvangtehuis in Gent voor 

dakloze mannen waar trouwens ook maatwerkbedrijf Ateljee uit 

voortkomt. Maar dat het vroeger beter was, dat zal je mij niet te 

gauw horen zeggen (lacht).”

Geert Hillaert: “Ik herken zeker een aantal van die verandering-

en. Daarom zie ik het vandaag ook als een van onze grootste 

opdrachten om de CAW’s op de beleidsagenda te houden en ons 

nog meer te profileren. Als ik zie met hoeveel drive en vakkennis 

onze mensen op het terrein er dag en nacht voor gaan, dan is 

dat een uitdaging die ik met veel plezier aanga.”

“Het wordt meer en meer 
de kunst om het totaalplaatje 
te zien én te delen”

EEN NIEUWE ALGEMEEN DIRECTEUR – BEDANKT, PATRICK! WELKOM, GEERT!

NIEUWS UIT EIGEN HUIS
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Welke uitdagingen zien jullie verder nog?

Geert Hillaert: “Het wordt meer en meer de kunst voor ons om 

het totaalplaatje te zien én te delen. Uit ervaring weet ik dat heel 

wat kleine en middelgrote gemeentes enigszins overladen zijn met 

verantwoordelijkheden en opdrachten. Problematieken zoals ar-

moede worden alleen maar complexer en dan zie ik het als onze 

opdracht om lokale besturen bij te staan met onze data en ons aan-

bod. Op een onafhankelijke manier, vanuit een breder perspectief 

en zonder hen de les te willen spellen. We meten en we weten en 

op basis daarvan kunnen we samen de juiste acties ondernemen.

Daarop aansluitend vind ik het onze opdracht om bepaalde ten-

densen uit onze praktijk te signaleren aan beleidsmakers, een 

van onze mooiste missies waar ik mijn tanden in wil zetten.

Een uitdaging waar ik dan weer wakker van lig en waarop wij 

minder vat hebben, is de krapte op de arbeidsmarkt. Ik heb 

CAW Oost-Vlaanderen leren kennen als een kennisbedrijf. Dat 

samenspel van jonge en minder jonge collega’s gaande houden 

en voldoende mensen op de juiste plekken kunnen inzetten, zal 

inspanningen vragen.”

Patrick: “Daarbovenop heb je de besparingen die ons boven het 

hoofd hangen en de veranderingen die onze mensen te slikken 

gekregen hebben. We registreren, monitoren en sturen veel 

meer bij dan vroeger en dat is niet slecht, maar vraagt van onze 

mensen wel extra inspanningen. Hulpverleners blijven gedreven 

door dezelfde passie en overtuiging: mensen helpen en daarin 

willen ze logischerwijs hoofdzakelijk hun tijd investeren. Daarin 

volg ik Geert vast en zeker: registeren om te registeren heeft 

geen zin; die data moeten we nog meer gebruiken om de buiten-

wereld te informeren en beleidskeuzes te ondersteunen.”

Er zijn heel wat gelijkenissen in jullie visie, maar zijn 

er ook verschillen tussen jullie?

Patrick: (denkt na) “Sinds half oktober werken we – in zoverre dat 

het coronavirus ons dat toelaat – samen en in die periode heb 

ik bij Geert al enkele gelijkaardige eigenschappen gezien. Ik heb 

hem bijvoorbeeld leren kennen als iemand die – net als ik – opti-

mistisch in het leven staat en denkt in termen van opportunitei-

ten en niet van problemen.”

Geert: “Dat klopt. Patrick is 65 en ik nu 52, maar ik herken bij 

Patrick dezelfde goesting om leiding te nemen en er voluit voor 

te gaan. Ik kom niet uit de hulpverlening en breng dus een iet-

wat andere kijk mee; ik heb misschien wat meer management-

reflexen, maar de kern blijft dezelfde: samen met een gedreven 

team ijveren voor kwetsbare mensen en slimme partnerschap-

pen daarvoor aangaan.”

97

Geert Hillaert (links) en Patrick Seys (rechts): “De kern blijft dezelfde: samen 
met een gedreven team ijveren voor kwetsbare mensen en slimme partner-
schappen daarvoor aangaan.”

“Dat het vroeger beter was, 
dat zal je mij niet te gauw 

horen zeggen (lacht).”
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Soroptimisten vind je over de hele wereld en alle clubs de-
len dezelfde missie: de levensomstandigheden en de sta-
tus van vrouwen en meisjes verbeteren. Maar de club van 
Eeklo-Meetjesland, onder duovoorzitterschap van Martine 
Union en Hilde Vandecauter, springt er wat ons betreft bo-
venuit. “In coronatijd ontvingen we heel wat vragen. Toen 
die van CAW Oost-Vlaanderen in de bus viel, hebben we  
niet getwijfeld.”

“We hadden al regelmatig contact met jullie en we steunden al 

verschillende projecten. Dit soort langdurige samenwerkingen 

is precies wat wij zoeken. Toen het coronavirus de kop opstak, 

beseften we meteen dat we een extra tandje moesten bijste-

ken. Vrouwen ondersteunen is ons algemene motto en deze 

tijden waren voor heel wat vrouwen bijzonder zwaar. We 

hebben daarom materiële hulp geboden zoals schenkingen van 

laptops, pakketten met toiletspullen, kinder- en vrouwenkledij, 

knutselmateriaal … en we steunden ook financieel.

We hebben een nieuwe nationale voorzitster, Josée Dibe-

nedetto, en haar visie focust op armoede. Dat speerpunt 

nemen wij ook mee in onze selectie van goede doelen. Hoe 

graag we ook – bij wijze van spreken – iedereen zouden willen 

helpen, moeten ook wij selecteren. Ons budget is helaas niet 

bodemloos en sommige van onze acties konden door het coro-

navirus niet doorgaan. Maar we blijven ervoor gaan en bundelen 

onze krachten meer dan ooit.

Wat wel in onze agenda aangestipt bleef, is 25 november. 

Dat is de Internationale dag tegen geweld tegen vrouwen. Alles 

kleurt die dag oranje. Een symbolisch gebaar, maar voor ons een 

sterke reminder dat heel wat vrouwen in deze crisis een bijzon-

der zwakke positie terechtgekomen zijn. Gelukkig hoeven niet al 

die vrouwen hun toevlucht te zoeken in oplossingen zoals jullie 

Vluchthuis, maar geweld kent verschillende gedaantes en we be-

seffen dat heel wat vrouwen kracht vinden in jullie begeleidingen 

op verschillende van jullie thema’s.”

“Een langdurige 
samenwerking om vrouwen 
te helpen. Dat is ons doel.”

SOROPTIMISTEN EEKLO-MEETJESLAND ZOCHTEN EN VONDEN

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 0473 92 66 95)

DANKZIJ
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We gebruiken het woord ‘helden’ terecht veel dezer da-
gen, we hangen ‘De Warmste Week’-vlammen aan ons 
venster, we wassen onze handen, ontsmetten en geven 
aan dat we bereikbaar zijn. Op sociale media zijn we ac-
tiever dan ooit, we zijn voor of tegen, uiten onze boos-
heid en frustratie, laten kaarsjes branden, geven virtuele 

knuffels … We werken thuis, blijven in onze bubbel, wandelen en mijmeren.

Af en toe dwalen mijn gedachten dan af naar de dakloze vrouw die 
nu zit te bedelen in het portaal van een gesloten winkel, het mondmasker 
onder de neus, met een trieste blik kijkend in het lege koffiebekertje…

“Hoe gaat het daar bij jullie in het CAW?” Het is een hartverwarmende 
vraag die ik heel vaak krijg. Wat moet je daarop antwoorden? Goed? Want 
we kunnen de dakloze vrouw opvangen en voorzien van enkele basisbe-
hoeften. Goed? Want we zijn live, online, digitaal bereikbaar voor de jonge-
ren die het moeilijk hebben in deze verwarrende tijd.
Niet goed? Want we maken ons zorgen om de toenemende psychische, so-
ciale problemen. Niet goed? Want we maken ons zorgen om de gezinnen in 
een slechte woning die dag in, dag uit proberen te overleven, vechten tegen 
frustratie, zich machteloos en angstig afvragen hoe het verder moet.

Sinterklaas, kerstfeest, nieuwjaar; alles moet anders dit jaar. Een heel 
jaar vechten en dan in de donkerste dagen van het jaar hopen dat er toch 
ook een beetje licht, verlichting zal zijn. Ik ben trots op mijn collega’s die 
iedere dag het beste van zichzelf geven om er te zijn voor ‘onze’ mensen, 
klaarstaan met een kop soep of koffie, een bed, een warme douche, wat 
warmte en een luisterend oor.

We kunnen jullie steun meer dan ooit gebruiken. Doneer vandaag nog!
Giften zijn meer dan welkom via BE25 0689 0002 0082 - BIC GKCCBEBB.
Vanaf 40 euro kunnen we jou een fiscaal attest bezorgen. 

Namens de directie en alle collega’s wens ik jullie een zalig kerstfeest en 

een warm, solidair en vooral een zeer gezond nieuwjaar.

 Noël Callebaut

Stafmedewerker fondsenwerving en communicatie
noelcallebaut@cawoostvlaanderen.be / 0473 92 66 95

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?

GEERT HILLAERT / 
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

KERST IN TIJDEN VAN CORONA

geerthillaert@cawoostvlaanderen.be

alainslock@cawoostvlaanderen.be

lievevermeire@cawoostvlaanderen.be

OPGEKLOPT NOËL CALLEBAUT



“Thuis was ik niet meer veilig. Ik woonde samen met mijn vader, mijn 
twee broers en twee zussen. Mijn vader worstelt hevig met mentale pro-
blemen en een tirannieke neef van mij sloeg bij ons thuis de plak. Mijn 
moeder is weggevlucht toen ik nog een klein meisje was. De situatie was 
voor mij onhoudbaar, maar ik wist niet wat ik kon doen.

Tot op een dag een vrouw op mijn stageplek opmerkte dat het niet goed 
ging met mij. Ze verwees me door naar het CAW. Mijn redding, zo 
bleek later. Op een zekere dag – en nadat ik mijn vertrek gepland had – 
nam ik de weinige spullen die ik had en vluchtte ik weg van thuis. Ik kwam 
terecht in een Vluchthuis van het CAW en voor een meisje van toen nog 
18 jaar zoals ik was dat een grote stap. Maar meteen had ik door dat ik 
de juiste keuze gemaakt had.

Plots vroegen mensen hoe het met me ging, zochten ze mee naar op-
lossingen. Ik kreeg begeleiding van hulpverleners, maar ik kwam 
ook Karine tegen, een zéér lieve en bijzondere vrouw. Karine is een 
vrijwilligster in het Vluchthuis. Ze zocht met me mee naar een apparte-
mentje, hielp me een goede studierichting te vinden, ging met me wan-
delen, ging iets met me eten of drinken – toen dat nog mocht (lacht). We 
sturen elkaar geregeld berichtjes en babbelen over echt alles. Zij vertelt 
mij ook over haar leven en dat doet deugd. Ze werd onlangs trouwens 
oma! Ik ben heel erg blij voor haar. Voor mij is ze als een mamaatje. Ook 
dankzij haar ben ik stilaan klaar om verder te gaan met mijn leven op  
eigen benen.”

MARIEL* (19) MOEST THUIS WEG 
EN VOND HULP 

IN ONS VLUCHTHUIS

“ZE ZORGT VOOR MIJ ALS EEN MAMAATJE”

CLIËNT VERTELT

*Mariel is een schuilnaam voor de cliënte achter dit verhaal.

Tijdens

dit jaar
bedanken wij onze

vrijwilligers.

Want ze zijn
stuk voor stuk om

Bedankt!

in te kaderen.


