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Dak- en thuisloosheid

4
Uithuiszetting
Een netwerk van noodwoningen in Zottegem, 
Herzele en Sint-Lievens-Houtem. Waarom dat belangrijk is.

Het eindejaar is een periode van feesten, 
warmte en gezelligheid. Ook in deze tijden 
waarin we rekening moeten houden met de 
pandemie en een vierde golf. 
Deze donkere dagen vrolijken we graag op 
met licht, cadeautjes, lekker eten… 
Helaas is het voor heel wat mensen ook in 
deze feestperiode niet anders dan tijdens de 
rest van het jaar, vechten… vechten tegen ar-
moede, uitsluiting, eenzaamheid… 
Wij, het CAW, geloven in een solidaire samen-
leving waarin we iedereen die het nodig heeft 
ondersteunen en helpen. De bijdragen in deze 
Magis geven enkele mooie voorbeelden over 
hoe we dit concreet doen. Ze tonen ook aan 
dat we gelukkig niet alleen staan. We ervaren 

Dakloosheid is meer dan straatslapers of mensen in de (nacht)opvang. 
Tel daarbij ook zij die tijdelijk bij familie of een vriend logeren 
of even in een instelling werden opgenomen maar voor daarna geen 
woonoplossing hadden. In Gent alleen zijn dat bijna 2.000 mensen. 
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Een warme plaats waar iedereen welkom is

Editoriaalop vele plekken in onze provincie warme men-
sen en organisaties die mee bouwen aan die 
solidaire samenleving. 
Zo zetten we een netwerk noodwoningen op 
poten in samenwerking met enkele lokale be-
sturen in de Eerstelijnszone Panacea. Daarbij 
zorgen we niet enkel voor een woning maar 
ook voor een warme begeleiding voor gezin-
nen die plots zonder dak boven het hoofd 
dreigen komen te zitten. 

Eenzelfde warmte, solidariteit en betrokken-
heid bij onze cliënten tonen we ook in de bij-
drage over de dak- en thuislozen in Gent en 
de solidariteitsactie die het personeel van de 
VDAB op poten zet. De rode draad doorheen 

deze Magis is deze van warmte, solidariteit en 
steun aan mensen in kwetsbare situaties. Van-
uit onze eigen werking brengen we daarom 
een bijdrage over ons inloopcentrum in Sint-
Niklaas dat sedert deze zomer vijf dagen op 
zeven open is. Met onze publicatie ‘Noor be-
zoekt haar papa’ proberen we de muren van 
de gevangenissen figuurlijk te slopen zodat 
ontmoetingen tussen kinderen en hun ouders 
warme momenten kunnen zijn. 

Diezelfde warmte mogen we ervaren dankzij 
onze vele vrijwilligers. Zij dragen onze doel-
groep een heel warm hart toe en ondersteu-
nen zo mee de werking. Om dit te eren, nemen 
we in dit nummer dankbaar afscheid van een 

van onze trouwste vrijwilligers, Gladys. Samen 
met haar willen we alle vrijwilligers danken die 
mee bouwen aan die solidaire samenleving.
Last but not least ervaren we die solidaire sa-
menleving in de sterk gewaardeerde financiële 
en morele steun die we jaar na jaar ontvangen 
van jullie, onze sympathisanten.

Geert Hillaert
Algemeen directeur CAW Oost-Vlaanderen

geerthillaert@cawoostvlaanderen.be

Waarom het Inloopcentrum Den Durpel een succes is.

VERDER IN DIT NUMMER:
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Noor bezoekt haar papa
Een kind bezoekt haar papa of mama in de gevangenis. 
Een kinderboekje helpt bij de voorbereiding. 
Niet alleen interessant voor de kinderen.

10
Dankzij  
De Warme Buren van de VDAB

11
Opgeklopt
Gladys, veertig jaar vrijwilliger

12
Cliënt vertelt
‘Het zal in orde komen’
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In de winter berichten de media vaak over de overvolle 
(nacht)opvangcentra in de grote steden. Maar ook kleine-
re gemeenten en (centrum)steden kampen met het pro-
bleem: 1 op de 13 OCMW-cliënten in landelijke gemeenten 
is dak- of thuisloos. Het CAW zoekt dan naar concrete op-
lossingen. Twee voorbeelden. 

Een netwerk van noodwoningen, vlakbij

Het zal je maar overkomen: je woning is afgebrand, je kan niet 

meteen bij familie of vrienden terecht en je hebt het geld niet 

voor een een andere oplossing. Het crisisopvangnetwerk Pa-

nacea kan dan helpen. Dat beschikt sinds september 2020 over 

vijf noodwoningen in Zottegem, Herzele en Sint-Lievens-Houtem. 

Bij acute nood kunnen de politie, het OCMW of het CAW hen aan 

een tijdelijke woning helpen. De dag nadat ze daarin opgenomen 

zijn gaat een woonbegeleid(st)er langs om de begeleiding op te 

starten. Meestal gaat die helpen om hun precaire (emotionele en 

psychische) situatie te stabiliseren. Van zodra personen op hun 

‘effen’ zijn, gaan ze samen op zoek naar een gepaste woonsitu-

atie en/of hulpverlening.

‘Dit netwerk biedt een antwoord op een reële nood op het ter-

rein,’ stellen hoofdinspecteurs De Buyst en De Cooman van de 

lokale politiezone. ‘Slachtoffers van huishoudelijk geweld bijvoor-

beeld kunnen we onmiddellijk onderdak geven. Dat hun tijdelijke 

woonst in eigen streek is en dus nabij het werk of de school, is 

een enorm voordeel.’

Ook de bevoegde schepenen van de deelnemende OCMW’s 

— Sabrina Coppens (Sint-Lievens-Houtem), Hilde Van Impe 

Uithuiszetting

Dat gemeenten in dezelfde regio 
de handen in elkaar slaan, leidt tot slimmere 

en meer kostenefficiënte oplossingen.

SAMEN WERKT



5

(Herzele) en Peter Vansintjan  (Zottegem) — zijn tevreden over 

de nieuwe samenwerking. ‘Er zijn nu voor alle partners meer-

dere woningen beschikbaar. Dat gemeenten in dezelfde re-

gio de handen in elkaar slaan, leidt tot slimmere en meer  

kostenefficiënte oplossingen.’

SHM Denderstreek ondersteunt het project met twee noodwo-

ningen. Nathalie Vanden Meerschaut (huurbegeleidster): ‘Sociale 

woningen ter beschikking stellen als noodwoningen is voor een 

sociale huisvestingsmaatschappij niet evident. Maar wanneer 

mensen plots geen dak meer boven het hoofd hebben, dan 

moeten ze snel kunnen worden opgevangen.’ Mieke Dobbenie 

(communicatieverantwoordelijke SHM Denderstreek): ‘Dat is de 

reden waarom wij enkele woningen beschikbaar stellen wanneer 

het probleem zich voordoet.’

Beter voorkomen: preventie van uithuiszetting

Een dreigende uithuiszetting is als een zwaard van Damocles 

boven je hoofd. Daarom schieten onze woonbegeleid(st)ers 

bij een aanmelding via het OCMW meteen uit de startblokken. 

Ze gaan langs voor een verkennend gesprek en focussen zich 

op de hoorzitting op het vredegerecht. Ze bereiden die samen 

voor en gaan mee naar de zitting om hen te ondersteunen. We 

blijven daarna intensief samenwerken om ofwel de woning te 

behouden, ofwel te helpen zoeken naar een nieuwe woonop-

lossing zodat het ‘gedoe’ van een effectieve uitdrijving met een 

gerechtsdeurwaarder kan worden vermeden. In het zuiden van 

Oost-Vlaanderen werken we daarvoor samen met een heleboel 

OCMW’s. Die samenwerking heeft ook financiële voordelen voor 

de hulpverlening: uit een studie van het Steunpunt Algemeen 

Welzijnswerk (nu SAM) uit 2014 bleek dat een traject rond de 

preventie van uithuiszetting al snel zo’n drie keer goedkoper is 

dan een opname in een opvangcentrum.

Bart Dewaele

Themaverantwoordelijke dak- en thuisloosheid

De cel Huisvesting van het Sociaal Huis Ronse 
werkt onder andere rond crisisopvang. 

Om te voorkomen dat onze crisisopvang dichtslibt, 
hebben we enkele jaren geleden 

een samenwerking met het CAW opgezet 
rond preventieve woonbegeleiding. 

Op die manier bieden we de mensen een bijkomende 
kans om hun situatie te verbeteren en in de praktijk 

leidt dat regelmatig tot positieve resultaten. 
Wij hopen nog lang te mogen samenwerken voor 

deze waardevolle, maar veelal kwetsbare doelgroep.

Stefanie Houtteman, diensthoofd Sociaal Huis Ronse
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SAMEN WERKT

Je houdt het bijna niet voor mogelijk, maar in de stad Gent 
zijn er bijna tweeduizend mensen die geen echte thuis heb-
ben of zelfs maar een dak boven hun hoofd. In oktober 
2020 werd een daklozentelling georganiseerd om een dui-
delijker zicht op de problematiek te krijgen. Dakloosheid 
werd ruim gedefinieerd: natuurlijk hoorden daar de straat-
slapers bij of mensen die in de (nacht)opvang zaten, maar 
ook zij die tijdelijk bij familie of een vriend konden logeren 
of zij die even in een instelling werden opgenomen maar 
voor daarna geen woonoplossing hadden. 1.472 volwasse-
nen en 401 minderjarigen zaten in een van zulke situaties.  
En dat alleen in Gent.

Een verkeerd beeld
Thomas Maeseele van het Gentse OCMW is als regisseur Dak- en 

Thuisloosheid maar al te bekend met de omvang van het pro-

bleem. Maar er is ook iets mis met het beeld dat we van daklozen 

hebben. ‘Voor de meeste mensen is dat het stereotiepe beeld van 

de dakloze als een oude witte man. De realiteit is anders. Ten eer-

ste zien we een grote verjonging: zowat 28% is jonger dan dertig. 

Daarnaast heb je de vervrouwelijking: ook zo’n 30%. En een derde 

trend is de “verkleuring” door migratie: meer dan 55% heeft niet 

de Belgische nationaliteit. Die laatste groep is zeker een heel moei-

lijke, want zowat 453 daklozen hebben een onwettig verblijf.’

Huisvestingsbeleid
‘Gent heeft al een heel lange opvangtraditie. In het verleden wa-

ren er allerlei kleinere initiatieven die eerst voor opvang zorgden, 

daarna voor begeleiding en hulpverlening om stapsgewijs naar 

zelfstandig wonen te gaan. Nu willen we anders werken. Centraal 

staat het huisvestingsbeleid: eerst een huis aanbieden en de over-

levingsstrategie doorbreken, en daar de hulpverlening rond op-

bouwen. Die eerste stap is natuurlijk gemakkelijker gezegd dan 

gedaan, in Gent een woning vinden is voor niemand gemakkelijk. 

Gelukkig kunnen we gebruik maken van een aantal sociale wonin-

gen en is er ook het sociaal verhuurkantoor. En bij de laatste stap 

moeten we er voor zorgen dat de mensen zoveel mogelijk instru-

menten in handen krijgen om hun rechten op te eisen.’

Aantrekkingskracht
‘Gent trekt mensen aan van buiten haar stadsgrenzen. Een aantal 

jaar terug bekeken we dit in de nachtopvang: 45 tot 60% van de 

bezoekers  waren niet van Gent. Dat is ook niet zo verwonderlijk: 

hier zit immers veel hulpverlening en de stad is ook anoniemer. In 

de nachtopvang is er nu samen met het CAW een systeem opgezet 

waarbij buurgemeenten kunnen betalen voor de nachtopvang en 

ook zorgen voor de verdere begeleiding.’

Regie
Wat betekent dat, regisseur Dak- en Thuisloosheid? ‘Dat is zorgen 

dat het stadsbeleid rond dit thema door alle partners en stake-

Dak- en thuisloosheid

‘1.472 volwassenen en 401 minderjarigen 
hebben geen thuis. 

28% is jonger dan 30, 30% is vrouw.’
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holders mee vorm gegeven wordt en liefst ook gedragen is. Regie 

voeren gaat dus over sturen, afstemmen, coördineren… 

Dat betekent horen wat er gaande is en wat er moet gebeu-

ren maar ook beleidsinitiatieven voorstellen aan het bestuur. 

Het CAW is daarbij een kernpartner. Het CAW heeft vele goede 

en kwalitatieve werkingen. En dat resulteert in talloze initiatie-

ven waarbij we samenwerken, denk maar aan het Brugteam, 

het Transithuis en de nachtopvang. We kunnen daar alleen  

maar positief over zijn.’



In Sint-Niklaas heeft het CAW Oost-Vlaanderen de oude 
peperkoekfabriek De Biekens verbouwd tot een geheel 
van zestien kleine studio’s voor tijdelijke opvang van dak- 
en thuislozen, twaalf werkplekken voor de medewerkers, 
spreekruimtes, crisisopvang en een inloopcentrum. Het 
project werd door de Vlaamse bouwmeester geselecteerd 
voor de prijs Wivina Demeester voor excellent bouwmees-
terschap. Maar in dit artikel focussen we op dat inloop-
centrum. Wat is de bedoeling? Hoe werkt het? Wie komt 
daar? Vragen die Wendy Vercruyssen met groot enthousi-
asme beantwoordt.

Echt voor iedereen

‘Iedereen is welkom. Bezoekers kunnen een koffie drinken, of de 

krant lezen, of aan activiteiten deelnemen. Je doet waar je zin in 

hebt. Daardoor zien we een heel verscheiden groep van mensen 

langskomen. Zo komt hier elke donderdag een groep bejaarden 

samen haken en breien. En daarnaast zie je ook vluchtelingen of 

daklozen passeren. Of iemand die hier een beetje verder op een 

werf aan het werken was en wilde weten wat we hier deden. Dus 

de drempel is heel laag.

Door die grote verscheidenheid in bezoekers, is de sfeer dan ook 

bijzonder. Want er zijn niet veel plaatsen waar iedereen zomaar 

terecht kan. Bovendien werkt die diversiteit niet stigmatiserend. 

Het is niet omdat je hier langskomt dat je naar hulp zoekt of dat 

je met een bepaald probleem zit. Je kan hier ook gewoon mee-

doen aan bijvoorbeeld de kooknamiddagen. Dan bereiden we 

van alles en nog wat: van Vlaamse klassiekers tot Marokkaanse 

gerechten. En er zijn ook mensen die Nederlands volgen, zij ko-

men dan naar hier om in groep hun Nederlands te oefenen.

Ook binnen het team van medewerkers kennen we een grote 

diversiteit. Hierdoor hebben we meer voeling met wat er leeft en 

voelen de bezoekers zich nog meer op hun gemak.

Mensen stellen armoede vaak gelijk met “geen geld”. Maar vaak 

is er ook het probleem van eenzaamheid, omdat men geen net-

werk heeft. En dan kunnen die activiteiten echt de wereld voor 

hen openen.’

Een warme plaats 
waar iedereen welkom is

8
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WAAROM HET INLOOPCENTRUM DEN DURPEL EEN SUCCES IS
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Waaraan denk je bij het woord ‘gedetineerde’? Het cliché-
beeld van een crimineel? Maar die kan ook mama of papa 
zijn. En dat is wat Aline Vervaecke ziet, trajectbegeleider 
Justitieel Welzijnswerk in de gevangenis van Oudenaarde.

‘Het valt me telkens weer op hoe mooi het is wanneer we een 

gedetineerde bezig zien tijdens een kinderbezoek. Alsof de ge-

vangenismuren er even niet zijn. Vaak zijn er vooraf vragen of is 

men onzeker. “Mijn zoon is erg actief. Hoe ga ik daarmee om?” of 

“Ik moet voor de eerste keer een luier verversen”. Mijn collega’s 

en ik bereiden hen hier mentaal op voor door samen te zoeken 

naar antwoorden en mogelijkheden. Tijdens het bezoek doen we 

een beroep op vrijwilligers. Zij staan paraat om alles zo aange-

naam mogelijk te laten verlopen.’

Vond papa het leuk dat ik er was?
‘Niet alleen gedetineerden zitten met vragen vóór een bezoek, 

ook bezoekers hebben die. Dat gaat van “Mag ik een tekening 

afgeven aan mama?” tot “Wat mag ik vragen over wat er is ge-

beurd?” Ook dat bereiden we voor, telefonisch of fysiek, bij de 

familie thuis of bij ons op bureau. En als kinderen achteraf met 

vragen zitten, helpen we hen graag.’

Emotionele steun
‘Ik geloof enorm in familie- en kinderbezoeken, net omdat de 

gedetineerde even de muren om zich heen kan vergeten. Hun 

familiale netwerk is ook zo belangrijk, al is het niet evident om dat 

te onderhouden. Maar de emotionele steun daaruit zorgt ervoor 

dat de kans op recidivisme verlaagt en dat de mensen na hun 

detentieperiode letterlijk en figuurlijk terug thuis kunnen komen.’

Het boekje
‘Noor bezoekt haar papa’ is een uitgave door CAW Oost-Vlaan-

deren. Dit boekje is bedoeld voor medewerkers van het justitieel 

welzijnswerk, maar ook voor de familie en kinderen van de gede-

tineerde. In dit informatief verhaal lopen we vooruit op hun be-

zoek aan de gevangenis en hun ontmoeting met mama of papa. 

Na een bezoek kan het kinderen helpen om emoties gemakke-

lijker te verwerken of een aantal zaken bespreekbaar te maken.

ACHTER DE SCHERMEN

Alsof de gevangenismuren er even niet meer zijn.

Noor bezoekt haar papa
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Iedereen kent het gezegde ‘beter een goede buur dan een verre 

vriend’. De nachtopvang in Gent heeft zo’n warme buur en daar-

over had ik een aangenaam gesprek met Griet De Wilde, één van 

de teamleiders van de VDAB.

‘Het begon allemaal tijdens De Warmste week vorig jaar.  

Wij — een groep mensen van de VDAB — vroegen aan de me-

dewerkers van de nachtopvang: ‘Wat kunnen we doen voor 

jullie?’ Dat moesten we blijkbaar geen twee keer vragen: hygi-

eneproducten zijn altijd zeer welkom! Er volgde een mooie in-

zameling van noodzakelijke producten. Je zou kunnen denken 

dat dit maar een kleinigheidje is, de spreekwoordelijke druppel 

op de hete plaat, maar niets is minder waar. Door de actie leer-

den wij de medewerkers van de nachtopvang beter kennen. Veel 

consulenten kennen maar al te goed de problemen van de be-

zoekers van de nachtopvang, vaak werken zij met hen aan een 

traject rond werk, opleiding, etc.

Wat begon als een eenmalige actie is nu uitgegroeid tot een 

duurzame vorm van solidariteit. Tijdens de zomeractie breid-

den we onze inzamelingsactie uit naar hun verschillende locaties 

in het Gentse. In een mum van tijd konden we opnieuw een pak 

hygiëneproducten inzamelen.’ 

Het hart van onze Warme Buren van de VDAB zit duidelijk op de 

juiste plaats. Een warm gebaar betekent veel meer dan op het 

eerste gezicht lijkt, het gaat niet om het stukje zeep of het flesje 

douchegel, het gaat over mensen die laten merken aan hun me-

demensen: ‘Je telt mee, je kan rekenen op ons!’

Namens CAW Oost-Vlaanderen wens ik aan al onze Warme Bu-

ren een fijn eindejaar en een mooi, gezond en solidair nieuwjaar. 

De Warme Buren van de VDAB

DANKZIJ

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 09 432 00 60)
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Heel af en toe ontmoet je iemand waarvan je zegt: ‘Het 

is een voorrecht om met jou te mogen praten’. Dat ge-

voel had ik deze zomer toen ik voor ons magazine Gla-

dys Cleys mocht interviewen. Gladys groeide in Den-

dermonde samen met haar zussen op, liep er school, 

werkte veertig jaar in hetzelfde bedrijf, was lid van de 

KVLV en zong in het koor. Toen het pensioen eraan kwam was deze dame 

niet van plan om stil te zitten. Na een gesprek met Rita werd ze vrijwil-

liger in T’Dak en stond later mee aan de wieg van De Winckel.

Wie deze dame één keer heeft ontmoet vergeet haar nooit meer, 

met haar warme persoonlijkheid, haar kijk op het leven en haar  

guitig karakter.

Veertig jaar lang was ze vrijwilliger maar nu op de vooravond van haar 

negenentachtigste verjaardag heeft ze besloten het wat ‘rustiger’ aan te 

doen… De benen willen niet meer zo goed mee en met de auto rijden 

mag niet meer… Dat betekent niet dat ze stilvalt. Gladys volgt nog steeds 

het reilen en zeilen in ons land en de wereld, ze volgt Terzake en De 

afspraak, leest elke dag haar krant en boeken en heeft een uitgesproken 

mening. Voor haar mensen — ‘de klanten’ — gaat ze nog steeds door 

het vuur. 

Gladys is jarig op vier december. 

Volgens mij is het geen toeval dat 

ze zo dicht bij Sinterklaas jarig is 

want ze was veertig jaar lang 

een schitterend geschenk voor 

ons CAW en haar klanten. Alvast 

een gelukkige verjaardag Gladys! 

En dat er nog veel verjaardagen  

mogen volgen.    

Noël Callebaut

 Stafmedewerker fondsenwerving en communicatie

noelcallebaut@cawoostvlaanderen.be

09 432 00 60

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  
09 265 89 20.

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, Pierre De Potter, Emiel Lissens, 
Guido Van de Pontseele, Christl Willems, Kathleen Van Rysseghem, 
Thomas Vervaet en Sara Goossens.

DIRECTIE

BESTUURSORGAAN

GLADYS

geerthillaert@cawoostvlaanderen.be

alainslock@cawoostvlaanderen.be

lievevermeire@cawoostvlaanderen.be

OPGEKLOPT NOËL CALLEBAUT



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

Katrien is een dertiger met twee kinderen. Bij haar scheiding 

geraakte ze haar appartement kwijt. Ze loste haar probleem 

eerst op door bij vrienden en kennissen te logeren. ‘Maar ja, 

ge kunt niet zeggen: ik blijf hier, hé. Dus dat wordt dan een 

keer hier, een keer daar, soms gewoon op straat slapen. Mijn 

gerief lag overal verspreid. Ge hebt geen vast adres meer en 

dat heeft serieuze consequenties. Omdat ik geen dak boven 

mijn hoofd had, verloor ik mijn co-ouderschap. En daarmee 

verloor ik meteen heel wat voordelen, ook financieel. En prak-

tisch was het miserie. Waar moet ge uw post ontvangen? Hoe 

kunt ge uw administratieve dingen regelen als ge geen vast 

adres meer hebt?’

Katrien zocht hulp bij het CAW. Voor een verblijf in een op-

vangcentrum was een wachtlijst. ‘Maar ik ben toch vrij snel 

geholpen geweest. Ik kreeg dan die studio en daardoor kon 

ik mijn kinderen weer zien. Ge kunt geloven dat die heel en-

thousiast waren om hun moeder op een normale manier  

terug te zien.’ 

‘Sinds ik hier toegekomen ben, krijgt mijn leven terug wat vaste 

structuur. Alles kon herbeginnen. Ik was werkloos geworden, 

maar ik heb nu rust genoeg om opnieuw werk te zoeken. De 

mensen van het CAW hebben mij geholpen met het papier-

werk, dus alles valt langzaam maar zeker weer in zijn plooi.’

‘Ik ben echt wel tevreden over de werking en het onthaal 

hier. De medewerkers respecteren mijn privacy. Ze gaan niet 

verder vragen dan wat ge zelf wilt vertellen. Dat vind ik heel 

belangrijk. En ondertussen zoeken we verder naar een defini-

tieve oplossing voor mijn probleem, nietwaar. Maar het zal in 

orde komen, het zal in orde komen.’

ALLES VALT LANGZAAM 
MAAR ZEKER 

WEER IN ZIJN PLOOI.

HET ZAL IN ORDE KOMEN’

CLIËNT VERTELT


