
Beste schenker,

Niettegenstaande onze samenleving nogal wat financiële middelen stopt in 
de uitbouw van de sociale zekerheid en in sociale dienstverlening, blijven we 
geconfronteerd worden met schrijnende situaties. Mensen vallen door de 
mazen van het net en hulpverleners komen tot de vaststelling dat er via de 
uitgebouwde sociale kanalen niets meer voor hen kan worden gedaan. Eén 
tegenslag krijgt zo een sneeuwbaleffect en kan leiden tot onoverkoombare 
financiële problemen. Vaak ziek zijn vormt vb. een zware belasting voor wie 
moet rondkomen met het bestaansminimum, en ook een ziekenhuisopname 
kan voor mensen die het niet breed hebben het begin zijn van schulden die 
zich snel opstapelen. 

Het bisdom Gent wou zich het lot van deze mensen op een gestructureerde wijze 
aantrekken. Daarom werd eind 1998 het ‘Crisisfonds Caritas Oost-Vlaanderen’ 
opgericht binnen Caritas Hulpbetoon. Nu, in 2014 breiden we deze werking 
verder uit naar de regio’s Limburg en Antwerpen. In het najaar zullen beide 
nieuwe crisisfondsen eveneens operationeel zijn. 

Voldoende reden dus om de focus van deze Caritas Hulpbetoon Info nogmaals 
te richten op deze ‘crisisfondswerking’, zeker nu de aanslepende crisis er voor 
zorgt dat kwetsbare mensen nóg kwetsbaarder worden, eens de karige 
spaarcenten zijn uitgeput. Enkele getuigenissen mogen duidelijk maken hoe 
een kleine tussenkomst een groot verschil kan maken. 

Met deze trimestriële oproep vragen we dan ook uw steun om deze werking 
blijvend mogelijk te maken én verder uit te bouwen. Uw gift laat ons toe 
mensen die door tegenslag kopje onder dreigen te gaan, toch boven water te 
houden en uitzicht op een rooskleuriger toekomst te kunnen laten behouden! 

met een vriendelijke en dankbare groet, 

D. VERHOEVEN B. AERTS
Ondervoorzitter Voorzitter
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Hernieuwing Erkenning: 
CARITAS HULPBETOON vzw is door de minister van Financiën Koen Geens opnieuw erkend  
voor de maximale periode van zes jaar (2014 – 2019) als instelling die fiscale attesten mag 
uitreiken!

Uw gegevens worden opgenomen in ons bestand om u regelmatig te kunnen informeren. De wet van 8 december 1992 in verband met de Bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer voorziet in een toegangsrecht tot de gegevens, de verbetering en eventuele schrapping ervan. De overgemaakte giften komen 
onherroepelijk toe aan de vzw Caritas Hulpbetoon, die autonoom beslist over de bestemming ervan. Uw voorkeuraanduiding is een welgekomen indicatie 
maar heeft geen afdwingbaar karakter.

Van harte dankjewel !
Op 16 juni besprak de Algemene 
Vergadering de jaarrekening van 
2013. We lichten de belangrijkste 
kerngetallen hier even toe voor U.

Allereerst past een oprecht woord 
van dank, omdat u ons ook in – 
ongetwijfeld ook voor U – moeilijke 
tijden toch trouw blijft steunen. 
De aanslepende crisis zorgt er niet 
alleen voor dat meer mensen in 
moeilijkheden komen, en een 
beroep moeten doen op begeleiding 
en ondersteuning om rond te 
komen of zelfs maar te overleven. 
De economische toestand maakt 
het leven ook voor de schenkers 
moeilijker. Maar toch konden we 

blijven rekenen op uw inbreng en 
hulp. Van harte dank daarvoor !

De inkomsten uit giften bereikten 
daardoor vorig jaar een totaal van 
364.953,94 € (gewone giften en 
bijdragen voor de nationale mailings 
samengenomen), wat een stijging 
is van goed 30 % in vergelijking met 
2012 !

De vier campagnemailings hadden 
vorig jaar betrekking op respectie
velijk zelfstandigen in armoede 
(9.263,30 €), palliatieve zorg 
(8.586,10 €), steun aan patiënten 
uit de geestelijke gezondheidszorg 
10.319,40 €),  en de nationale actie 
‘elk kind onder dak’. 

Die laatste actie werd gezamenlijk 
opgezet met onze zusterorganisa
ties Caritas Secours en Caritas 
International. De focus lag op de 
groep van kwetsbare kinderen, 
vanuit de insteek dat elk kind onder 
een dak moet kunnen leven, 
beschut moeten zijn tegen gure 
weersomstandigheden, maar ook 
tegen de gevolgen van miserie en 
uitsluiting, tegen het verlies aan 

kansen als geborgenheid en warmte 
ontbreken. Deze campagne die 
gelanceerd werd op het feest van 
de H. Familie tussen Kerstmis en 
Nieuwjaar, leverde in totaal 16.590 
€ op, waarvan nog 4.474,20 in het 
boekjaar 2013 !

Aan de uitgavenzijde werden voor 
276.715,89 € projecttoelagen 
toegekend, of bijna 20 % meer dan 
in 2011 !  In lijn met de campagne 
‘Elk kind onder dak’ werd bovendien 
een provisie van 75.000 € aangelegd 
voor activiteiten in het kader van 
noodhulp en winterkoude. 
Hiermee trekken we de lijn door 
van de steun aan ‘SOS Onthaal’ in 
2011 en de ondersteuning in 2012 
van partnerorganisaties die actief 
zijn op het terrein van opvang van 
armen en daklozen, in de koude 
wintermaanden. Vanuit de provisie 
van 2013 droegen we onder meer 
ons steentje bij aan de winter
opvang in de SintWalburgiskerk 
in Antwerpen. 

Na de verrekening van de 
terug  name van provisies die werden 
aangelegd in het kader van vroegere 

U kan uw bijdrage overmaken op rekeningnummer BE80 7765 9023 3377 van de vzw Caritas 
Hulpbetoon. Gelieve hiervoor gebruik te maken van het bijgevoegd overschrijvingsformulier met 
vermelding “NM 2014/2”. Voor elke gift van 40 euro of meer ontvangt u een fiscaal attest*.

Van harte dankuwel
Enkele Cijfers uit 2013

mailings, en de aanmaak van 
nieuwe provisies op basis van de 
mailings van 2013, bleef een positief 
resultaat over van 38.43,64 €, dat 
via het overgedragen resultaat 
beschikbaar komt voor volgend 
jaar. Vele giften komen immers toe 
net voor het jaareinde, waardoor 
ze niet meer in hetzelfde jaar 
kunnen worden uitgegeven, met 
een positief resultaat tot gevolg.

Nogmaals van harte dank voor  
uw gift ! U helpt ons helpen.
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De Crisisfondswerking 

Beelden: © Isabelle Pateer,Otherweyes
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Marijke is een jonge alleenstaande moeder van negentien. Haar dochtertje 
is nu vier jaar. Omwille van haar tienerzwangerschap en de problemen 
die deze zwangerschap meebrachten kon ze haar studies nooit afmaken. 
Thuis werd ze niet echt opgevangen en ook de relatie met de vader hield 
geen stand.
Momenteel verblijft ze in een opvanghuis en probeert haar leven weer op 
de rails te zetten. Ze wil zo spoedig mogelijk zelfstandig gaan wonen, in 
het begin begeleid door een ondersteunende dienst. Ook is ze gedreven 
op zoek naar werk. Zonder diploma is het vinden van een job niet zo 
gemakkelijk. Daarom wil Marijke graag een 1,5-jarige beroepsopleiding 
volgen. Het inschrijvingsgeld hiervoor kan ze echter niet betalen van het 
leefloon dat ze van het OCMW krijgt.
Het Crisisfonds kwam tussen in het inschrijvingsgeld om Marijke meer 
kansen op de arbeidsmarkt en een betere toekomst geven.

Met de hulpverlening via een Crisisfonds willen we financiële hulp 
verstrekken aan personen en gezinnen uit de betreffende regio 
(oorspronkelijk enkel het bisdom Gent, vanaf 2014 ook Antwerpen en 
Hasselt) die in uitzonderlijke materiële en/of financiële moeilijkheden 
verkeren, ongeacht levensbeschouwing, herkomst of welk ander 
onderscheidend criterium. Het Crisisfonds zelf werkt uitsluitend op 
basis van giften, en ontvangt geen subsidies van de overheid.

Jan is een alleenstaande vader met vier kinderen, twee tienerdochters die 
middelbaar onderwijs volgen en twee kinderen die hoger onderwijs volgen. 
Tien jaar gelden zijn hij en zijn vrouw gescheiden. Maar de procedure is 
nog steeds niet afgehandeld wegens juridische perikelen.
Omwille van de verslavingsproblematiek van zijn ex-vrouw moet Jan 
grotendeels instaan voor de zorg voor zijn kinderen. Zij zijn ook vaak bij 
hem aanwezig wanneer de moeder het laat afweten.
Jan zelf heeft een ernstige vorm van diabetes. Zijn oogproblemen zijn het 
rechtsreeks gevolg hiervan. Jan werd enkele jaren gelden ontslagen omwille 
van economische redenen. Hij probeerde met klusjes hier en daar wat bij 
te verdienen. Omwille van de sterke achteruitgang in zijn gezichtsvermogen 
kan hij nu niet meer werken en is hij aangewezen op een werkloosheids-
uitkering. 
Om verder te kunnen blijven functioneren heeft Jan nood aan nieuwe 
multifocale glazen en een aangepaste montuur om deze te kunnen plaatsen. 
Aangezien de aankoop van zijn vorige bril nog niet lang genoeg geleden 
is, kan hij geen tussenkomst krijgen vanuit de mutualiteit.
Het Crisisfonds kwam tussen in de aankoop van de bril.

Artan vluchtte met zijn hoogzwangere vrouw en hun zoontje uit hun 
thuisland. Kort nadien werd een dochtertje geboren. Het meisje bleek 
echter ernstige medische problemen te hebben, waardoor het verschillende 
malen moest worden opgenomen in het ziekenhuis.
Het gezin probeert om via een advocaat een geldige verblijfsvergunning 
te krijgen om medische redenen. Het is echter onduidelijk wanneer er 
door de dienst vreemdelingenzaken een beslissing in dit dossier zal worden 
genomen.
Door hun statuut beschikken ze over geen enkele bron van inkomsten. Ze 
leenden reeds verschillende malen geld bij vrienden en familie om de huur 
van hun woning te betalen. Ook de medische kosten voor hun dochtertje 
lopen hoog op. Omdat het dochtertje een medische kaart heeft, worden  
de kosten met een RIZIV-nomenclatuur door het OCMW ten laste genomen. 
In afwachting van een uitspraak inzake een verblijfsvergunning kwam het 
Crisisfonds tussen in drie maanden huur, vaste kosten en levensmiddelen.

Criteria 
De belangrijkste criteria bij de 
beoordeling van een aanvraag zijn 
de volgende:

• Het moet gaan om een 
dringende noodsituatie waarbij 
alle andere mogelijke 
hulpbronnen (zoals OCMW, 
RIZIV,…) zijn uitgeput. 
Aangezien het om een 
crisissituatie moet gaan, kan 
een tussenkomst in principe 

ook maar voor drie maanden.
• De tussenkomst moet kaderen 

in een globaal begeleidingspro
ces. Een slechte financiële 
situatie is immers nooit een op 
zich staand probleem.

• De tussenkomst moet de 
personen in kwestie daadwer
kelijk vooruit helpen. Zo heeft 
het geen zin één deurwaarders
beslag te voorkomen waar er 
drie of vier andere staan te 
wachten.

• En uiteraard moeten de 
toegekende gelden moeten 
besteed worden overeenkom
stig de gemaakte afspraken.

Welke dossiers 
Doorheen de jaren zien we toch 
enkele constanten. Dossiers die 
betrekking hebben op woonkos
ten staan bovenaan de lijst. Vaak 
gaat het om tussenkomsten in de 
huur, in andere gevallen om 
energiekosten (vb. hoge 
verwarmingskosten, die natuurlijk 
ook samenhangen met de 
lamentabele kwaliteit van de 
huisvesting van deze mensen). 

Een tweede cluster heeft te 
maken met (para)medische 
kosten, zoals kosten voor beugels, 
brillen, of een CPAPtoestel. 
Daarnaast zijn er nog dossiers die 
betrekking hebben op schulden 
en schuldbeheer, en op een zeer 
diverse restcategorie van zaken 
als opleidingen, vervoerskosten, 
tussenkomst in thuiszorg,…

Profiel van de hulpvragers
In de meeste gevallen gaat het om 
alleenstaanden vaak na scheiding, 
waarbij vrouwen lichtjes meer 
vertegenwoordigd zijn dan 
mannen. De meeste hulpvragers 
zijn jonger dan 50 jaar; waarbij de 
categorie van jonge volwassenen 
tussen 30 en 39 jaar het meest 
voorkomt. Inzake nationaliteit, 
hebben de meeste dossiers 
betrekking op Belgen. Ruim een 
derde heeft betrekking op mensen 
met een andere etnische herkomst. 

Werkwijze
Het Crisisfonds hanteert als 
belangrijk uitgangspunt dat elke 
aanvraag om tussenkomst slechts 
gebeurt op verzoek van een erkende 
en professionele sociale dienst, 
die de personen in kwestie ook 
daadwerkelijk begeleidt.

Een regionale projectencommissie 
bespreekt de aanvragen en neemt 
een beslissing over een eventuele 
tussenkomst. In 2013 werd op die 
manier voor 21.760,73 € steun 
verleend.

Mensen die in aanmerking menen 
te komen voor een tussenkomst 
van het Crisisfonds, maar nog geen 
hulpverleningsaanvraag indienden 
bij een sociale dienst, moeten eerst 
contact opnemen met een sociale 
dienst in hun buurt. Deze sociale 
dienst kijkt in eerste instantie na of 
de mogelijke aanvraag beantwoordt 
aan de vooropgestelde criteria en 
doet de aanvraag volgens de 
gangbare procedure.
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