
Outreach Leuven 
 
158 bereikte personen  

We willen een 
samenleving  
die oog heeft 
voor mensen. 

2021: CAW Oost-Brabant in cijfers

01 / BASISWERK

OverKop Tienen 
 
2.622 bezoeken

Inloopcentra 

47 trouwe spelers  
en supporters

2.289 personen doorverwezen  
naar Solidaire Kruidenier door  
CAW en andere welzijns organisaties. 

LEUVEN

4.739
bezoeken

DIEST

2.081
bezoeken

TIENEN

2.456
bezoeken

1.960
overnachtingen 63 

personen

Younited Leuven 

Buurtkar ‘t KomTaf Aarschot 

Via diverse werkvormen 
zetten we in op het 

bereiken van bijzonder 
kwetsbare personen.

Winteropvang   
Het Perron Leuven        

Oog voor mensen  

U zag heel wat cijfers het afgelopen jaar. Stijgend, 
dalend en met sterke pieken. In dit boekje geven  
we u er weer. 

Cijfers die inzicht geven in het werk dat we  
als CAW Oost-Brabant verzetten in 2021. In de 
basiswerking, het onthaal, de begeleiding, ambulant 
en residentieel. Cijfers die anoniem zijn, maar 
waarin wij mensen zien. Elke dag opnieuw. 

Want dat is onze rode draad: oog hebben voor 
mensen, hen zien voor wie ze zijn. Met al wat ze 
moeilijk vinden, hun lasten en zorgen. Maar ook  
voor wat ze kunnen, hun successen, kleine en  
grote geluk. 

Mensen blijven zien. Zij aan zij met hen verder gaan.  
En hen sterker maken. Dat is waar ons CAW voor 
staat.

Op www.caw.be/mensen kan u verder lezen wat 
ons het afgelopen jaar bezighield. Over mooie 
en moeilijke tijden, over samenwerkingen en 
realisaties. Over krachtig blijven staan en soms 
kopje onder. Over de mensen die de cijfers waar 
maakten.

Woonanker  
Leuven 

Woonanker  
Diest 

2.241 bezoeken

355 nieuwe bezoekers

318 bezoeken

71 nieuwe bezoekers

+

+

157
vonden nieuwe 

woonst

25 
vonden nieuwe 

woonst

15/11/2020-31/03/2021 

Dag Karolien, 

Ik wil je graag bedanken. De afgelopen twee jaren 
waren niet gemakkelijk. Je weet dat ik me altijd veel 
zorgen maak om mama. Dat zal waarschijnlijk niet 
weg gaan. Maar ik ben blij dat ik er eindelijk over kan 
praten. 

Corona was echt stom en stresserend. Toen had 
mama ineens nog minder shiften. Ik had schrik dat 
het eten op zou geraken. Maar goed dat de zomer 
toch een beetje fijn was. Dankjewel dat we toen 
samen die fijne dingen zijn gaan zoeken. Echt, dat 
heeft keiveel verschil gemaakt. 

En dat je elke week tijd voor mij maakte. Dat ik bij 
jou terecht kon. Zeker toen met die quarantaines. 
Waarom moesten ze daar in de klas toch zo hatelijk 
over doen? Dat was toch niet alleen mijn schuld? 

Ik hoop dat 2022 echt beter wordt. Ik ben zo blij 
met mijn nieuwe vrienden. Ik denk dat we er samen 
wel iets van kunnen maken.

Groetjes, P.

Verhaal 

130  
hulpverlenings-
trajecten



leeftijd 
cliënten

436
mensen 

opgevangen

Welke vraag stellen mensen? Welke begeleiding? 

Cliënten per   
Eerstelijns- 
zone 

Begeleiding met opvang 

02 / ONTHAAL 03 / BEGELEIDING

34% ELZ Leuven  
20% ELZ Demerland
19% ELZ Zuidoost  

Hageland
7% ELZ Leuven Zuid 
6% ELZ Leuven Noord 
14% Andere

Wie zijn onze cliënten? Waar stellen mensen hun vraag? 

1% 0 - 11 jaar  
9% 12 - 17 jaar
17% 18 - 24 jaar
65% 25 - 59 jaar
8% 60+

15% 0 - 11 jaar  
7% 12 - 17 jaar
13% 18 - 24 jaar
57% 25 - 59 jaar
8% 60+

3.575
gemelde personen

Hulplijn 1712   

Lees verder via  
 www.caw.be/mensen  

Ontdek er de verhalen van onze 
medewerkers. Het topje van  
de berg van wat 180 collega’s en  
200 vrijwilligers realiseerden in 2021. 
Dat wat ons trots maakt.  

CAW Oost-Brabant
Redingenstraat 6 
B-3000 Leuven
tel. 016 21 01 00  
secretariaat@cawoostbrabant.be
www.caw.be  •  
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BEGELEID WONEN DIEST 
POORTHUIS

BEGELEID WONEN LEUVENVROUWENOPVANG DIEST

VLUCHTHUIS

7
5 volwassenen 

2 kinderen

30
24 volwassenen 

6 kinderen

CRISISOPVANGCENTRUM
KOC

252
225 volwassenen 

27 kinderen

50
19 vrouwen 
31 kinderen

JONGERENOPVANGHUIS
HALTE 51

11
jongeren

86
39 vrouwen 
47 kinderen

Scan de  
QR-code voor  
ons uitgebreid 

jaarverslag

7.039
cliënten onthaal

60% Volwassenenonthaal
18% JAC jongerenonthaal 
6% Justitieel welzijnswerk
4% Slachtofferhulp
4% Vluchtelingenonthaal
4% KOC crisisopvangcentrum
4% Andere

waar?

37% eenmalige contacten  +  63% onthaaltrajecten

Wie zijn onze cliënten? 

leeftijd 
cliënten

1.553
cliënten begeleiding 

residentieel & ambulant

56%44% 55% 45%

Psychisch welbevinden

Ouder-kind relatie 

Stress en draagkracht

Administratieve ondersteuning

Scheiding

Partnerrelatie

Tijdelijke opvang

Duurzame huisvesting

Gezins-/familiale relatie

Juridische vragen

Inkomen en sociale voordelen

Partnergeweld

Sociaal netwerk

Gezinshereniging

Begeleiding persoonlijke problemen

Woonbegeleiding ambulant

Contactherstel - Bezoekruimte 

Relatie- en gezinsproblemen 

Crisisopvang 

Begeleiding IFG residentieel

Budgetbegeleiding 

Ouderschapsbegeleiding

Preventie van uithuiszetting 

Begeleiding opvoedingsproblemen 

Budgetbeheer 

Begeleiding IFG ambulant 

Woonbegeleiding met verblijf

Schuldbemiddeling

2.702
contactnames


