
2020: het coronajaar van 
CAW Antwerpen

Gelukkig waren 
er ook lichtpunten! 

De uitdagingen 
waren groot.

22.468

versterkt welzijn

“When I was a boy and I would see 
scary things in the news, my mother 
would say to me: Look for the helpers. 
You will always find people who are 
helping.” - Mister Rogers

Onze 
medewerkers 
hielden stand.

cliënten geholpen 
in 2020.

Blijf in uw kot! Maar wat 
als je geen kot hebt? 

Blijf in uw kot! 
Maar wat  
als je kot niet 
veilig is? 

2019 2020

“We zijn 
eenzaam, bang 
en ongelukkig.”

Niet iedereen geraakt  
bij de hulpverlening. 

Antwerpen toonde 
zich solidair! 

STRAND!

collega’s 
sprongen bij

We breidden onze JAC-chat uit. 

Het aantal unieke bezoekers  
in de Vaart, ons inloopcentrum 
voor dak- en thuislozen, steeg 
met 25%. De coronamaatregelen 
legden grote druk op de 
organisatie van onze opvang- en 
inloopcentra.

Het aantal begeleidingen 
voor Intrafamiliaal geweld 
verdubbelde bijna: van 8% van al 
onze dossiers naar 14%.

Het mentaal welzijn van 
jongeren kwam serieus onder 
druk te staan. 65% van de 
jongeren had matige tot ernstige 
mentale problemen tijdens de 
eerste lockdown. (cijfer van 
Inez Germeys - onderzoeker 
KULeuven) 

Corona hield ons niet tegen 
6.000 huisbezoeken te doen 
bij gezinnen en mensen met 
woonproblemen. Uiteraard 
met inachtname van alle 
maatregelen. We lieten onze 
cliënten niet los!

We ontvingen meer dan  
1.500 mondmaskers van zowel 
particulieren als bedrijven. Onze 
financiële giften stegen met 
28%.

In augustus werd locatie 
Strand (Straatzorg Antwerpse 
Daklozen) opgestart samen met 
stad Antwerpen. Hier kunnen 
daklozen terecht met (een 
vermoeden van) corona.

 In het najaar werden er zo 
80 personen in quarantaine 
geplaatst. Daarnaast biedt 
het Zorgteam op deze locatie 
laagdrempelige gezondheidszorg 
voor personen die op straat 
leven en geen toegang hebben 
tot reguliere zorg.

Om het extra aanbod voor 
dak- en thuislozen bol te 
werken, hielpen 63 collega’s 
uit andere teams in de dag-, 
nacht- en crisisopvang.

Het aantal jongeren tussen 12 
en 18 jaar dat gebruik maakte 
van onze JAC-chat steeg met 20% 
ten opzichte van 2019. De meest 
besproken problemen waren 
relaties, persoonlijke problemen 
en dader- slachtofferschap.

kon niet op 
de werkvloer 
staan wegens 

ziekte. Dat is een minieme 
stijging tegenover het jaar 
ervoor. De doorgedreven 
preventiemaatregelen hielden 
het virus dus goed onder 
controle in onze werkingen! 

63

6.000
Huisbezoeken

65%
Matige tot ernstige  
mentale problemen

28%
Groei financiële giften

Het aantal personen in 
crisisopvang verdubbelde ook: 
van 1,5% naar 3,9% van al onze 
dossiers. 

200%
Stijging crisisopvang

20%
Groei chatgesprekken

25%
Stijging opvang-  
& inloopcentra

8% 

1.500
Mondmaskers

2019 2020


