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Voorwoord

Beste lezer,

In 2020 kwam de wereld tot stilstand. Noodgedwongen moesten we afstand houden van wie ons nabij is. Wie 
alleen staat of psychisch kwetsbaar is, zag gesloten deuren. Vele gezinnen kregen financieel een zware klap of 
leden onder het verplichte thuis blijven. 
    
De impact op ons mentaal welbevinden valt niet te onderschatten. Al snel leerde men dat deze gezondheidscrisis 
ook een welzijnscrisis is... en dat het bieden van hulp op de eerste lijn cruciaal is om dit te doorstaan. Met 
het actieplan voor mentaal welzijn ‘zorgen voor morgen’, ondersteunde de Vlaamse Regering het Algemeen 
Welzijnswerk om de klap van de Coronacrisis mee te helpen opvangen.

Het jaarverslag dat voor u ligt, is getekend door dit virus. Onze hulpverlening moest zich in snel tempo organiseren 
op méér en complexere hulpvragen, en andere manieren van werken. Het jaarverslag toont u een CAW dat is 
blijven functioneren onder deze uitzonderlijke omstandigheden, dat ook nieuwe doelgroepen heeft aangesproken 
en op de eerste lijn die extra nabijheid heeft geboden, in een tijd waar alle sociale evidenties weggevaagd waren.

We brengen dit jaar enkele werkvormen in de kijker, die door hun opdracht en manier van werken, ons CAW extra 
in staat hebben gesteld om de talrijke noodsignalen op te vangen. Onze dank en waardering gaat uit naar alle 
CAW-medewerkers, die in het crisisjaar 2020 gemaskerd, ontsmet én telewerkend, het beste van zichzelf hebben 
gegeven om hulp te bieden aan wie er nood aan had.
  
Het is een jaarverslag met cijfers, maar achter elk getal schuilt een individueel verhaal. Ik nodig u uit om met de 
cijfers ook de mensen erachter te laten spreken. Hun verhaal moet ons blijven bereiken, want ook daarin ligt de 
sociale samenhang waar we als maatschappij zoveel nood aan hebben.

Algemeen directeur | Christel Verhas
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We doen samen voort

* De naam van de cliënt werd aangepast om de privacy van deze persoon te behouden.

Ik heb vandaag afscheid genomen van Mario*, die ik 
jarenlang begeleidde. Maandag stierf hij aan corona. 
3 weken eerder maande ik hem aan naar de huisarts 
te gaan. Ik vond hem ‘niet goed’. Hij was bang. Hij is 
één van de mensen die een hele weg kon afleggen, en 
geluk kon ervaren, omdat hij zich nooit alleen voelde. 
Ook niet op het einde.

Hij verdween. Een week geleden. Met een boot denk 
ik, want hij kwam uit een vissersfamilie. En zijn zee 
was woelig. De golven onstuimig. Eerder. Later niet 
meer. Dan werd het water rustig. De kustwacht 
alert, hem begeleidend naar de het ondiepe 
water. Vasteland. Geen verrassingen. Toch geen 
onaangename.

Tot, een jaar geleden. Een jaar. Een jaar lang. De 
kustwacht afzijdig. Enkel via telefoon. Hij, en nog 
andere vissers. Alleen op hun boot. Maar wel in 
contact. Hij, en nog anderen. Vele anderen. 
De kustwacht moest tegemoet varen. S.O.S. 

Dit lukt me niet alleen. Bij sommigen na een week.
Niet alleen. Dat ben je niet. Gewapend met zeilen voor 
de mond en water. Veel reinigend water. En praten, 
contact maken, begeleiden, zoeken. Het was niet hun 
zee. Het was onze zee. Niemand kende dit gebied. 
Geen kompas. Geen zonnewijzer. Maar wel een wil. 
Die eeuwige wil. De eeuwige drang om het leefbaar te 
maken: Te zien wat er wel nog is. Te zien wat er altijd 
al was. En als angstige de angst wegnemen. 

De storm gaat liggen. Wanneer? Dat weet ik niet. 
Maar het komt goed. Even het zware water door. We 
doen voort. We doen samen voort. Reddingsboei in 
zicht. En je bent nooit alleen...

Hij verdween. Een week geleden. Corona. 
Je bent niet goed. Ik wil dat je naar de dokter gaat.
Opname. Corona. Hij verdween. Met de wind in de 
zeilen. Hij had al even het vasteland bereikt. Gelukkig.  

Tine Noë  |  hulpverlener Wonen 
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Onze cliënten

Wij zijn actief binnen 4 regio’s:

• Brugge (2203)
• Houtland (514)
• Oostkust (742)
• Middenkust (2247)

In 2020 waren:

• 5706 cliënten gedomicilieerd in onze 
regio.

• 1553 cliënten gedomicilieerd in een 
andere regio.

• 760 cliënten waarvan het domicilie 
onbekend is.

• 105 cliënten zonder domicilie.

• 35 cliënten ambtelijk geschrapt.

In 2020 bereikten we 8321 cliënten waarvan  4627   en   3636.
      => 46 onbekend en 10 X

aantal cliënten per gemeente

1889

189

1912

401

115

153

53        20

262

80

31

141
140

75
166 102

76
67
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Van die 8321 cliënten waren er: 

?

tussen 0 en 
12 jaar

tussen 12 en 
18 jaar

tussen 18 en 
25 jaar

tussen 25 en 
60 jaar

60 plus leeftijd 
onbekend

828159 707
1332

4623

672
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In het hulpverleningsproces maken we onderscheid tussen fase instroom, doorstroom en uitstroom. Bij 
instroom hebben cliënten een eerste contact met een hulpverlener van het CAW. 
Om de mensen optimaal te ondersteunen, gebeurt er vaak een doorverwijzing tussen het CAW en 
andere hulpdiensten. De vraagverheldering gebeurt bij één dienst, de hulpverlening bij een andere. 
Deze wederzijdse doorverwijzingen noemt men de doorstroom.
Uiteindelijk wordt op een bepaald moment hulpverlening stopgezet en afgerond. Dan spreekt men van 
uitstroom.

Zorgcontinuïteit

INSTROOM4883 968

2033 5948

CAW

DOORSTROOM vanuit 

een andere dienst

vb: politie, OCMW, 
justitie, Kind en Gezin,... 

DOORSTROOM naar een 

andere dienst

UITSTROOM

vb: CGGZ, OCMW, 
VAPH, Jongerenwelzijn,...

begeleidingen:  

6916
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Blended hulpverlening

In de bijzondere omstandigheden van dit jaar, is er op 
een normale en gezonde manier omgegaan met de 
inzet op blended hulp. Net daar kan elk de vruchten 
van plukken.

Ondanks een lawine van maatregelen en een 
reorganisatie, bleef de inzet op verbinding een 
eerste reflex van onze CAW’ers. Contact maken, 
voeling houden, op een goede manier aanwezig zijn 
en  ruimte creëren voor de mensen waarmee we 
aan de slag gaan. Drempel- en wandelgesprekken 
waren voor velen reeds bekend, maar ze werden in 
deze veranderende omstandigheden op een andere 
manier aangewend. 
Dat was ook het geval met digitale 
communicatiekanalen. Bestaande mogelijkheden 
werden meer benut, maar ze kregen ook een andere 
invulling. Terwijl het aantal telefoontjes steeg, 
verdiepte de inhoud van de gevoerde gesprekken. 
Ook chat-, bericht- en  beeldbelmogelijkheden van 
social media platformen kwamen hierbij in beeld. 
Normale, gezonde reflexen waarbij men op een zo 
goed mogelijke manier het nodige mogelijk tracht te 
maken. Tegelijkertijd ook iets om trots op te zijn.
Vanuit de organisatie werd dit gefaciliteerd. Door 

bestaande goede praktijken toegankelijk te maken, 
handvatten in beeld te brengen die een zorgzame 
inzet stimuleren…

Hoog tijd voor normaliteit en om ruimte te maken 
voor verbinding met elkaar en op verhaal te komen 
omtrent wat we met zijn allen mogelijk gemaakt 
hebben. 

Behalve een digitaal alternatief voor het 
gangbare gesprek of huisbezoek, maken deze 
communicatiekanalen het ook mogelijk om op een 
andere manier, tussen de contacten door, uit te 
wisselen en betrokken te blijven. Van berichtjes 
waarin iemand aangeeft hoe het hem gelukt is om… 
tot mailtjes waarin men uiteindelijk voor zichzelf 
zaken op een rijtje zet… tot apps die behulpzaam zijn 
om terug de juiste focus te vinden of vaardigheden in 
te oefenen of...

Materiaal genoeg dus om verder op in te zetten en 
van een goede voedingsbodem te voorzien zodat we 
gezonde vruchten kunnen plukken van deze goede 
praktijken. 
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Geen fysieke contacten mogelijk?

9574
e-mail

948
chat

5100
sms

1125
beeldbellen

19.583
telefoon

537
brief
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In the picture: chathulpverlening

2020

948

2019

686

Chatgesprekken

+ 264

In 2020 bereikten we 948 cliënten op de chat waarvan    662     en     250.
      => 31 onbekend en 7 X

In 2020:

• volgden 17 hulpverleners een 
chatopleiding

?

tussen 0 en 
12 jaar

tussen 12 
en 18 jaar

tussen 18 
en 25 jaar

tussen 25 
en 60 jaar

60 plus leeftijd 
onbekend

115

22

256

335

212

8
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Chathulpverlening bij jongeren
Door de Coronacrisis waren de CAW’s genoodzaakt 
meer in te zetten op andere kanalen, zoals de chat. 

Interview met Ringo Vandermeeren - 
hulpverlener Jongerenteam Middenkust en 

vormingsmedewerker chathulp

Welke gevolgen had de eerste lockdown voor de 
chatlijn?
Doordat we geen fysieke contacten meer mochten 
hebben met jongeren, zetten we sterk in op 
digitale middelen. Zoals chat, maar ook whatsapp, 
messenger, facebook, bellen, sms’en,... 
Om onze dienst en aanbod beter bekend te maken 
onder jongeren, legden we de focus op profilering 
bij de scholen en op social media. We gaven onze 
hulpverleners een gezicht en zorgden zo voor 
vertrouwelijkheid en laagdrempeligheid.

De vraag op de chat steeg fors tijdens de lockdown. 
Dat was duidelijk een gevolg van de onmogelijkheid 
om nog fysieke gesprekken te laten doorgaan.

Hoe hebben jullie ingespeeld op die stijgende 
vraag?

Er werd meer ingezet op de chatlijn, die uitgebreid 
werd van 11 u. tot 20 u. in plaats van 13 u. tot 19 u. 
Wij hadden toen al heel wat chathulpverleners die 
chatpermanenties verzorgden . Zij werden toen op 
nog meer momenten hiervoor ingezet. We hebben 
de aanwezigheid van hulpverleners op de chat dan 
ook verdubbeld en zelfs op sommige momenten 
verdriedubbeld. Zo konden veel meer jongeren 
gehoord worden.

Om dat te kunnen verwezenlijken, hebben we 
heel wat extra hulpverleners hiervoor opgeleid. Er 
vinden op dit moment nog steeds chatvormingen 
plaats .

Merken jullie verschillen in de vragen waarmee 
jongeren op de chat komen ?
De vragen zijn nog steeds dezelfde als voorheen: 
moeilijke thuissituaties, mentaal welbevinden, 
suïcide,... Het zijn thema’s die altijd al veel voorkomen. 
De impact van Corona is wel vaak merkbaar op de 
achtergrond. Hoe langer de Coronaperiode duurt, 
hoe meer effect dit op jongeren heeft. Zeker vanaf 
de 2de lockdown begon de vraag naar fysieke 
gesprekken sterk stijgen. Het gemis van fysieke en 
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sociale contacten weegt zwaar door na zo’n lange 
periode. Gelukkig kunnen wij hen dat ook weer 
aanbieden.

Het valt op dat het thema LGBTQIA+ momenteel 
erg actueel is, ook bij jongeren. Doordat zij op de 
chat anoniem bij ons terecht kunnen, zetten ze 
gemakkelijker de stap om hierover te praten. 

Verder is het ook frappant dat veel meer jongere 
jongeren de weg naar ons vinden. 12 tot 15 jarigen 
vinden meestal moeilijker de weg tot het JAC, maar 
door de goede samenwerking met andere chatlijnen 
(Teleonthaal, Awel,...), werden zij vaker naar ons 
doorverwezen. 

Wat zijn de voordelen voor jongeren van de 
chatlijn?
Je kunt anoniem terecht op de chat en je hoeft er 
niet fysiek voor langs te komen. Dat verlaagt voor 
heel wat jongeren de drempel om hulp te zoeken. 
De jongeren van vandaag zijn met digitale middelen 
opgegroeid. Het platform van de chat sluit dan ook 
nauw aan bij hun leefwereld.

Voor ons als hulpverlener is er geen verschil in 
waarde tussen een fysiek gesprek, chatgesprek, 

e-mail, telefoon,... Wij geloven sterk in blended 
hulpverlening en zien elk middel als evenwaardig. 
We zetten in op wat de jongere nodig heeft.

Met welke valkuilen kun je te maken krijgen als 
hulpverlener op de chat?
Sommige sterktes van de chat zijn enerzijds ook de 
valkuilen. De mogelijkheid om anoniem te chatten, 
betekent ook dat ze kunnen zijn wie ze willen. 
Gebruik van een pseudoniem zorgt ervoor dat je de 
identiteit van de oproeper niet altijd kent. Je weet 
nooit wie je aan de andere kant van het scherm 
hebt.
Verder mis je vaak 
informatie: non-
verbale communicatie, 
intonatie,.. Je hebt als 
hulpverlener weinig 
controle. De jongere 
kan heel gemakkelijk 
het chatgesprek 
afsluiten wanneer hij/
zij dit wil.

Ringo Vandermeeren | 
hulpverlener Jongeren



14

Corona en Jongerenopvang

In tijden van afstand willen we bij Wonen Jongeren 
toch zoveel mogelijk nabijheid creëren. Het leven 
in huis ziet er momenteel helemaal anders uit. 
Veel werd teruggeschroefd. Er mocht niet meer 
samen gekookt en gegeten worden, maar ook 
groepsvergaderingen en - activiteiten vielen weg. 
Het leren van anderen kan niet meer ingezet 
worden, waardoor ook het groepsgevoel 
achterwege blijft. Eenzaamheid valt niet weg te 
denken in deze tijden. De jongeren voelen zich 
vreemden tegenover elkaar, ondanks ze onder 1 
dak wonen.

Nabijheid op een andere manier

“Eenzaamheid valt niet weg te denken 
in deze tijden”

Via onlinegesprekken, alternatieve communicatie  
en gerichte presentie proberen we alsnog zoveel 
mogelijk te betekenen voor de jongeren. Door in te 
zetten op de relatie tussen jongeren en begeleider 
compenseren we de beperkte groepswerking.

Wij staan alvast te popelen om terug volledig 
present te zijn!



15

Complexere hulpvragen

Cliënten komen langs op het CAW met hun 
hulpvragen, die we verdelen onder een aantal 
modules, die door het decreet werden bepaald. 

In 2020 zien wij een stijging in het aantal modules, 
dit betekent dat cliënten ons vaker raadplegen 
met meer complexe hulpvragen.

TOP 3 meest bevraagde module:
• persoonlijke problemen
• ambulante woonbegeleiding
• relatie- en gezinsproblemen
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Persoonlijke 
problemen

Ambulante 
woonbegeleiding

Relatie- en 
gezinsproblemen

gedetineerden

woonbegeleiding met verblijf

budgetbeheer

budgetbegeleiding

preventie van uithuiszetting

slachtofferschap

precair verblijf

Interfamiliaal geweld

Contactherstel - bezoekruimte

Schuldbemiddeling

Ouderschapsbemiddeling buiten 
echtscheidingscontext

Opvoedingsproblemen
Jeugdhulpverlaters

Scheidingsbemiddeling

Dader- en 

plegerschap

Naastbestaanden van 

gedetineerden

Crisisopvang

Ouderschapsbegeleiding

Housing First

Interfamiliaal geweld - residentieel
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Actieplan voor mentaal welzijn

De verschillende CAW’s kregen extra middelen om ons aanbod te verbreden in tijden van Corona. 
Hieronder lichten we kort toe waarop wij als CAW Noord-West-Vlaanderen hebben ingezet om tegemoet 
te komen aan de noden in onze regio:

Nabestaanden van slachtoffers 
van Covid-19

Als CAW voorzien wij gratis 
psychosociale ondersteuning bij 
rouw en omgaan met verlies. Onze 
dienst Slachtofferhulp neemt contact 
met u op wanneer wij een signaal 
doorkrijgen.

Opvang bij Intrafamiliaal 
geweld

De Coronacontext maakt dat 
sluimerende spanningen sneller 
escaleren (fysiek, psychisch of 
economisch). Wij bieden tijdelijke 
opvang van maximaal 6 maanden of 
zorgen voor een veilig adres. Er wordt 
begeleiding voorzien om veiligheid te 
voorzien nu en in de toekomst. 

Specifieke ondersteuning 
jongeren en jongvolwassenen

De Coronacrisis raakt jongeren 
enorm. Samen met hen gaan wij na 
wat hen kan helpen en hoe ze best 
met hun gevoelens, onzekerheden en 
angsten kunnen omgaan. Wij gaan op 
zoek naar steunfiguren die de jongere 
kan vertrouwen en waar ze bij terecht 
kunnen. 

Wij voorzien ook extra begeleiding:
•  bij relaties en scheiding
•  bij persoonlijke problemen
•  voor zorgenden
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Crisishulp Meerderjarigen

Soms merk je dat een cliënt of patiënt dringend 
hulp nodig heeft. Er moet snel iets gebeuren 
en dat lukt hem of haar niet alleen. Hoe kan die 
persoon weer grip krijgen op de situatie, de knoop 
ontwarren of terug rust in zijn of haar hoofd 
krijgen?

Als team Crisishulp Meerderjarigen staat wij 
paraat voor dergelijke crisissituaties. Wij bieden 
crisishulp aan mensen vanaf 18 jaar, die in een 
psychosociale crisissituatie vertoeven.

Situaties waar we een meerwaarde kunnen 
betekenen:
Conflictsituaties tussen ouders en jongeren, 
relatieproblemen, partnergeweld, mensen die de 
weg kwijt zijn, mensen die even geen uitweg meer 
zien en denken dat het beter zou zijn mochten ze 
er niet meer zijn, ouderen die het gevoel hebben 
niet meer mee te tellen en die de zin van het leven 

kwijt zijn, cliënten die het al eens hebben over 
suïcide... 

Wij kunnen met elke situatie aan de slag, zolang 
de cliënt daar zelf voor open staat. Ons team is 
flexibel en kan gerust hulpverlening aan huis 
bieden of we spreken af op een plaats waar zij zich 
veilig voelen, dat kan ook op één van onze eigen 
locaties. 
De lockdown en Corona houdt ons werk niet 
tegen, wij blijven paraat, op een veilige manier.

Hoe gaan we te werk:
We beluisteren de hulpvraag en beslissen samen 
wat belangrijk is om eerst aan te pakken. Samen, 
en eventueel met het netwerk van de persoon, 
trachten we weer rust te creëeren, zodat zij er zelf 
weer tegenaan kunnen. Gezien wij korte (ongeveer 
1 maand), intensieve begeleiding voorzien, kan 
daarna nog steeds hulp nodig zijn. In dat geval 
regelen wij hulp vanuit een andere dienst.
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Crisismeldpunt Minderjarigen

Wanneer een minderjarige en de context in 
een crisissituatie terecht komen en reguliere 
hulpverlening te weinig kan bieden, kan je 
aanmelden bij Crisismeldpunt minderjarigen.

Het team staat elke werkdag klaar van 8.30 tot 
19.30 u. om elke aanmelding te behandelen en de 
lopende crisistrajecten op te volgen. Op andere 
momenten, inclusief nachten, weekends en 
feestdagen, blijven we 24/24 en 7 op 7 bereikbaar.

Hoe kun je ons bereiken:
Aanmelders kunnen ons telefonisch bereiken. Elke 
aanmelding wordt breed verkend en besproken 
op een teamoverleg om tot een advies te komen. 
Vaak is een advies voldoende voor de aanmelder 
om weer verder te kunnen, maar regelmatig 
is een extra crisisinterventie aangewezen. Dan 
zorgen wij voor een verbinding met het netwerk 
crisisjeugdhulp.

Ons aanbod:
Wij bieden hulp, zolang een minimale bereidheid 
van de minderjarige aanwezig is en we een 
akkoord hebben van de verantwoordelijken.
We onderzoeken de situatie in het hier en nu. 
Welke aanmelding kwam binnen en wat is nu 
beschikbaar om de crisis weg te nemen. Dit vraagt 
een intensieve samenwerking in team. 

Invloed Corona:
Al jaren delen wij onze bureau in kader van het 
permanent overleg- en afstemmingsmodel. 
Corona dwong ons in een compleet andere 
context. Toch slaagden we er in van dag 1 
elke telefonische aanmelding kwaliteitsvol te 
bejegenen. Communicatiekanalen online waren  
hierbij cruciaal, zeker met een druk bevraagde lijn 
in 2020.

WIj hopen snel weer terug te keren naar onze 
gezamelijke bureau. Wij nemen alvast troeven 
mee na Corona die we wensen vast te houden.
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Cijfers Crisisaanmeldingen

2020

2749

2019

2592

Aanmeldingen Crisismeldpunt Minderjarigen

+ 157

MEER WETEN OVER DE CRISISTEAMS?

Crisismeldpunt Minderjarigen

www.caw.be/locaties/crisismeldpunt-min-
derjarigen-west-vlaanderen/

050 33 77 40
Teamverantwoordelijke: Nele Welvaert

Interesse in het Insisto-rapport? Neem 
contact op met 
nele.welvaert@cawnoordwestvlaanderen.be 

Crisishulp Meerderjarigen

www.caw.be/locaties/crisishulp-meerderjari-
gen-noord-west-vlaanderen/

crisishulpmeerderjarigen@cawnoordwestvlaanderen.be

050 66 30 80
Teamverantwoordelijke: Nele Ver Eecke
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Project in beeld: Solidariteitsfonds Corona

In april 2020 werd het Corona Solidariteitsfonds 
opgericht in CAW Noord-West-Vlaanderen met 
als doel een meerwaarde te kunnen bieden 
aan de meest kwetsbaren, waar andere hulp 
ontoereikend is.

Interview met Johan Vangeel, hulpverlener en 
medebestuurder van het fonds 

Het solidariteitsfonds kwam tot stand…
… om kwetsbare mensen bij te staan in tijden van 
crisis. Corona zorgt voor vereenzaming en met 
inzet van digitale middelen trachten wij dit bij 
deze mensen tegen te gaan. Met het fonds zijn we 
in staat leegtes op te vullen waar nodig en waar 
mogelijk.

Het fonds werd in 2020 ingezet om… 
… in te staan voor de basisbehoeften van de 
mensen, ruim bekeken. Met het fonds konden 
wij al voor heel wat mensen laptops voorzien, 
waardoor bepaalde aspecten van hun leven 

verder gezet kan worden. Kinderen krijgen de 
kans online les te volgen, terwijl anderen therapie 
en sollicitaties digitaal kunnen laten doorgaan.  
Vooral in het begin van de Coronacrisis konden 
wij extra voedselpakketten voorzien voor mensen 
waar een inkomen wegviel of extra kosten 
binnenkwamen. Ook voor deze mensen konden 
we door het fonds steun bieden bij het bekostigen 
van openbaar vervoer, kleding en meubilair. 



Waar mogelijk verwachten we wel een inzet van 
de persoon zelf en geven wij dat extra duwtje 
om er te geraken. Om een voorbeeld te geven, 
een man die bij ons in begeleiding is, had werk 
gevonden en zou in een ploegenstelsel terecht 
komen. Openbaar vervoer is daar meestal niet 
op voorzien, dus had deze man een fiets nodig 
om op zijn werk te geraken. De man heeft toen 
zelf een tweedehands fiets aangekocht met een 
gedeeltelijke bijdrage van ons fonds.

We zijn genoodzaakt keuzes te maken, gezien het 
budget van het fonds beperkt is, dus trachten we 
nog steeds zo vaak mogelijk door te verwijzen 
naar andere instanties die de gevraagde hulp kan 
aanbieden.

Met dat duwtje in de rug…
… konden wij bij heel wat mensen de stressfactor 
wegnemen. Hoe hou je bijvoorbeeld je kinderen 
bezig in zo’n periode wanneer je niet veel 
middelen hebt? Als wij met het fonds speelgoed 
kunnen voorzien, dan nemen we stress weg bij 
de mensen. We zorgen voor mogelijkheden die 

er normaal niet geweest zouden zijn. Het lost niet 
alles op, maar het geeft dat duwtje in de goede 
richting.

Het was mooi om te zien dat…
… mensen eigenlijk hun weg wel vinden in de 
opgedrongen digitale wereld. Sommige mensen 
waren voordien wat weerhouden of hadden de 
middelen niet om digitaal te communiceren. 
Gezien de start van de Coronacrisis hadden zij 
eigenlijk niet veel keuze meer. Wij konden met 
het fonds die mensen de digitale middelen, zoals 
een smartphone of laptop bezorgen, zodat zij 
in contact konden blijven met de buitenwereld. 
Het was verrassend om te zien hoe mensen die 
er eerst zo negatief over waren, daar toch mee 
op weg gaan en daar dan eigenlijk ook wel hun 
weg in vinden. Onbewust werden zij daar ook 
weerbaarder door. Zij beseften dat het ook handig 
kan zijn om documenten online te bewaren en 
terug te vinden of te communiceren via mail. 

Johan Vangeel | Hulpverlener Wonen - Middenkust
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WIL JIJ ONS STEUNEN?

Stort je bijdrage op onze giftenrekening BE85 0682 3070 2706.
Vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest.
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