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De Prijs van de Zorg
Beste sympathisant(e),
De zorg die instellingen uit verschillende sectoren aanbieden is eigenlijk helemaal
niet te duur, maar is eigenlijk wel zo goed als onbetaalbaar geworden. Het klinkt als
een paradox en dat is het ook, en het is ook niet nieuw.
De prijs van de zorg die in onze woon- en zorgcentra, in instellingen voor jeugdzorg
en in voorzieningen voor mensen met een beperking wordt aangeboden, is immers
niet ‘te duur’. De meeste voorzieningen zijn vzw’s, en maken dus geen winst: alles
wordt geherinvesteerd in betere zorgen. Met beperkte budgetten tracht men toch te
toveren. Het zorgpersoneel verricht mirakels. Het ‘applaus voor de zorg’ tijdens de
corona-pandemie was meer dan terecht.
Maar anderzijds is het zo dat door de vergrijzing, de personeelsschaarste en de
galopperende inflatie basiszorg steeds duurder wordt, waardoor de ruimte voor 
extra activiteiten en diensten steeds krapper wordt en deze vaak via andere m
 iddelen
moeten gefinancierd worden. Wat het voor vele bewoners onmogelijk maakt.
Vandaar dat we met Caritas Hulpbetoon een lange traditie hebben om voorzieningen
te helpen om via giften specifieke diensten te laten realiseren – of het nu gaat om het
aanleggen van een belevingstuin, het aanbieden van dagactiviteiten of het begeleiden
en vormen van vrijwilligers voor de palliatieve zorg. Warme, veilige, menswaardige en
belevingsgerichte zorg mag nooit onder druk komen!
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‘Zieken en mensen met een beperking
herinneren ons eraan dat iedere mens
z’n eigen onvervreemdbare waardigheid heeft
en nooit simpelweg een voorwerp wordt’
(Paus Franciscus).
We doen ditmaal met Caritas Hulpbetoon een
beroep op uw hulp om bijkomende vormen van
dienstverlening in zorginstellingen mogelijk te
maken.
Helpt u ons helpen?

Dominic Verhoeven
Ondervoorzitter

Bruno Aerts
Voorzitter
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Waardige zorg
Wekennenallemaalweliemanddiezorgbehoevendis,
in de ouderenzorg, jeugdzorg en gehandicaptenzorg.
Deze sectoren zetten zich elke dag hard in om mensen
die (tijdelijk) extra zorgnoden hebben en niet zelfstandig
(of bij hun ouders of hun kinderen) kunnen wonen,
te ondersteunen. En ondanks het uitstekende werk dat
de zorgverstrekkers leveren, worstelen ze met beperkte
middelen en is het soms moeilijk om die extra aandacht
vorm te geven. Oud of kwetsbaar zijn, past in de cirkel
van het leven. Daarom mag zorg niet beperkt blijven
tot fysische zorg, maar gaat het ook en vooral om het
woongegeven.
Daarom is het belangrijk dat zorgvoorzieningen
inzetten op dialoog en inspraak van bewoners, om hun
behoeften, maar vooral ook hun wensen te achterhalen. Zorgvoorzieningen zien ook het belang van een
doorgedreven buurtgerichte werking: ze staan open
voor de lokale gemeenschap en zoeken naar samenwerkingsverbanden met lokale sport- en sociale
verenigingen, scholen en ondernemingen.
Het zorgaanbod is ook veel breder geworden dan alleen
maar het aanbieden van residentiële zorg. Er is ook dagondersteuning, er zijn assistentiewoningen of woningen
voor begeleid zelfstandig wonen, er is mogelijkheid voor
kortverblijf. Bovendien werken ze vaak nauw samen met
de lokale dienstencentra. Zo proberen ze op de diverse
noden en wensen van de mensen in te spelen.
De toenemende vergrijzing van de bevolking zorgt al
langer voor een druk op de kost van de zorg, maar de
personeelsschaarste,dehuidigeinflatieenontsporende
energiekosten maken dit nog heel wat erger, waardoor
de dagprijs onbetaalbaar dreigt te worden. De extra's die
op wonen en levensklimaat gericht zijn, komen dan eerst
onder druk.
Met Caritas Hulpbetoon hebben we een lange traditie
in het ondersteunen van kwalitatieve projecten in zorgvoorzieningen en geven we zo mee vorm aan inclusie
ensolidariteitinonzesamenleving.Wewillenkwetsbare
mensen een betere kwaliteit van leven geven en
stimuleren initiatieven in die zin. Projecten in de jeugdzorg,
gehandicaptenzorg en ouderenzorg krijgen daarbij van ons
ondersteuning. Enkele voorbeelden hiervan zijn Monsheide,
Muylenberg en Palliatieve Zorgen Sint-Vincentius.
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Monsheide, te Peer
Adjunct directeur van Monsheide vzw Geert Van der Aelst:
“MonsheideiseendoorhetVAPHvergundezorgaanbieder.Wij
bieden ondersteuning aan volwassen personen met een verstandelijkebeperkingeneventueelbijkomendebeperkingen.We
begeleiden de mensen tot aan hun overlijden. Dat houdt in dat
we mensen opvangen die ernstig mentaal meervoudig beperkt
zijn, maar ook bv. een visuele of motorische beperking hebben,
probleemgedrag vertonen, met psychiatrische problematieken of
epilepsie. Bij de oudere bewoners zijn er die bijkomend Parkinson of dementie hebben.
In ons atelier organiseren we crea-, bewegings- en handambachtelijke activiteiten, vormende en belevingsgerichte activiteiten en individuele ergotherapie. Er is ook een semi-industrieel
atelier: de mensen voor wie een externe job te hoog gegrepen is,
kunnen hier terecht voor hun dagbesteding.
Caritas Hulpbetoon steunt Monsheide bij de aanleg en inrichting
van een belevingstuin. Natuurbeleving helpt om de mensen
tot rust te laten komen. De geiten en ezels in de tuin geven de
mensen hun onvoorwaardelijke liefde. In de moestuin, ‘de warme
tuin’, zijn de mensen bezig met zaaien, stekken en het onderhoud.Zewordendaarinbegeleiddoorvrijwilligers.Wehebben
de tuin uitgebreid met enkele belevingselementen: een schommel,krijtbord,muzikaleelementen.Wewillendetuinnogverder
inrichten met enkele weersbestendige actieve installaties.
Weproberenmetdemiddelendiewehebbenalseengoede
huisvaderomtegaan.Webiedendemensenallehedendaags
comfort.Debasiszorgiswelgefinancierd,maarextra’szittener
niet in. Die extra’s gaan naar activering en vrijetijdsinvulling. Ze
geven het leven wat meer kleur. Maar we zijn hiervoor afhankelijk
van giften van sponsors, van de goodwill van de mensen. Het
isfijndatwehierbijopdesteunvanCaritasHulpbetoonmogen
rekenen.”
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Muylenberg, te Turnhout

Palliatieve Zorg Sint-Vincentius

Ine Roelant, directeur Muylenberg vzw: “Muylenberg is een erkende
zorgaanbiedervoorvolwassenenmeteenbeperking.Wijbieden
dagondersteuning, woonondersteuning en mobiele ambulante
hulp aan zo’n 150 mensen. In onze 7 ateliers bieden we een nuttige
daginvulling, waarbij we rekening houden met de mogelijkheden en
wensen van de mensen. Dat gaat van crea, koken en tuinieren, tot
houtbewerken en semi-industriële serietaken. Voor wie het aankan,
zoeken we een begeleide job in een echte werkcontext in de omgeving:eenschool,eencrèche,eenlabo,….Wevindenhetbelangrijk
dat de bewoners ook de wereld buiten ons eigen centrum kennen.

De afdeling Palliatieve Zorg van het AZ Sint-Lucas in Gent wordt
voor een groot deel gesubsidieerd door de overheid via de verpleegdagprijs die aan het AZ Sint-Lucas uitgekeerd wordt.
Leentje Slock, coördinator vzw Palliatieve Zorg Sint-Vincentius:
“Onze vzw wil verder zorgen voor het extra in de zorg, extra’s die
beantwoorden aan reële noden binnen de afdeling en de maatschappij.Wegevendemensenextracomfort,begeleidendevrijwilligers op de afdeling en ondersteunen de nabestaanden. In die
extra’s komt de overheid niet tussen.

In drie huizen in de straat wonen enkele van onze bewoners in leefgroepen met beperkte begeleiding. Een badkamerrenovatie in één
van de huizen volgens hedendaagse normen en als antwoord op
hun zorgvraag, is niet voorzien in het budget dat we krijgen van de
overheid. Maar Caritas Hulpbetoon steunt ons in de realisatie van
dit project.”
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WekrijgensteunvanCaritasHulpbetoonvoorvijfprojectenwaarbinnen één beroepskracht tewerkgesteld wordt. Ik werk namelijk
40% en mijn loon steunt volledig op giften. Het doel van de vijf
projecten is:
• de blijvende vorming en ondersteuning van de meer dan
40 vrijwilligers op de afdeling.
• de georganiseerde opvang, begeleiding en ondersteuning van
nabestaanden in de periode van rouw. Zo wordt er jaarlijks een
gedachtenisviering georganiseerd, waarin de overledenen van
het afgelopen jaar worden herdacht.
• het creëren van een huiselijk gevoel en extra comfort op de
afdeling.
• Webiedenschoonheidsbehandelingenaan(massage,pedicure, manicure). En we organiseren vrijblijvende muzikale
momenten op zondag (‘Mmoz-art’), waarbij we een muzikant
uitnodigen om een uurtje livemuziek te brengen, voor de patienten en hun op dat moment aanwezige bezoekers.
• Onze afdeling is 2 jaar geleden verhuisd naar een nieuw gebouw. Dat moest ingekleed worden voor een huiselijke sfeer,
met planten, kaders aan de muur, … De verpleging kijkt wat
nodig is en wij sponsoren de materialen met de vzw.
• de sensibilisering, externe communicatie en ondersteuning
van acties.
• logistieke en administratieve ondersteuning van de afdeling.”
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Onderzoek Menswaardige Ouderenzorg
omdat het financieel niet haalbaar is – wat een onhoudbare druk
legt op familie en vrienden om zelf de zorg voor ouderen op te
nemen. Kunnen zij die zorg echter wel dragen? En wat betekent
dat voor onze ouderenzorg in Vlaanderen?

Met een vergrijzingsgolf waarvan we de top nog niet hebben
bereikt, zullen we te maken krijgen met een zorgvraag die ons
huidige zorgsysteem niet kan dragen. De coronapandemie heeft
ons al pijnlijk duidelijk gemaakt dat de zwakke pijlers waarop ons
zorgsysteem steunt ouderen onevenredig hard raakt. Een gebrek
aan financiering in combinatie met commercialisatie in de zorg
en een groot tekort aan zorgpersoneel dreigt ervoor te zorgen
dat o
 uderen in de kou blijven staan en naar de rand van de maat
schappij worden geduwd, terwijl hun aanwezigheid juist een ver
rijking voor onze samenleving zou moeten zijn!

Om deze problematiek in kaart te brengen en tot aanbevelingen te
komen, heeft Caritas Vlaanderen de afgelopen maanden g
 esprekken
gevoerd met personeelsleden en directie van woonzorgcentra,
academici en belangenbehartigers. Dit onderzoek zal uitmonden in een publicatie en aanbevelingen om het gesprek verder te
kunnen voeren met betrokkenen. Hierbij wordt er speciale aandacht
geschonken aan de rol van pastorale zorg en de invloed van een
zorg-ethische behandeling in woonzorgcentra. Als Caritas laten we
kwetsbare ouderen niet los!

Warme, veilige en vooral menswaardige ouderenzorg mag nooit
onder druk komen! Het mag niet zo zijn dat de verhuis naar het
Woon- en ZorgCentrum zolang mogelijk moet worden uitgesteld,

Een woord van dank

COLOFON

Caritas Hulpbetoon besteedt zo weinig mogelijk aan administratiekosten.
Vandaar dat we ook niet elke schenker een persoonlijke dankbrief sturen;
onze dank is er echter niet minder om. Daarom, langs deze weg: nogmaals en
van ganser harte: Dank!
Caritas Hulpbetoon Info
Verschijnt driemaandelijks.
Oplage: 3795

Foto’s: Caritas Vlaanderen,
Monsheide vzw, Muylenberg vzw,
Palliatieve Zorg Sint-Vincentius vzw
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Hoe geniet u van belastingvermindering?
Schenkt u 40 euro of meer? Dan heeft u
recht op een belastingvermindering van 45%
van het bedrag van uw gift. U ontvangt
dan van ons begin 2023 een fiscaal attest.
Bedraagt uw gift bijvoorbeeld 100 euro, dan
ontvangt Caritas Hulpbetoon uw 100 euro
en recupereert u 45 euro van uw gift via een
vermindering van uw belastingen. Wanneer
u uw rijksregisternummer vermeldt bij de
overschrijving, wordt uw gift automatisch
opgeladen in uw belastingaangifte.

Redactie & administratie
Caritas Hulpbetoon vzw
Liefdadigheidsstraat 39,
1210 Brussel
T +32 (0)2 608 00 73
Caritas.hulpbetoon@caritas.be

Verantwoordelijke Uitgever
Dominic Verhoeven
Ondervoorzitter
Caritas Hulpbetoon vzw
dominic.verhoeven@caritas.be
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Fiscale aftrekbaarheid

6

5

9

0

2

3

3

3

7

7

G K C C B E B B
C A R I
L I E F
1 2 1 0

T A S
H U L
D A D I G H E
B R U S S E

P B
I D
L

E
S

T O
S T

O N
R A

A

V Z W
T
3 9

N

2

A

D

I

E

Z

O

M

2

0

INFO Caritas nieuwsbrief Nr. 46 SEPTEMBER 2022.indd 4

2

/

3

W

A

R

G

R

G

20/09/2022 11:22

