
Beste Caritas-sympathisant,

Vorig jaar voerden Caritas Hulpbetoon, Caritas Secours en Caritas International 
voor het eerst samen campagne rond het thema ‘Elk kind Onderdak – Un toit 
pour un enfant’. Dank zij de actie van 2013 konden we kinderen en hun ouders 
helpen de winter door te komen. 

Dit jaar herhalen we dit gezamenlijke initiatief, onder de gemeenschappelijke 
noemer ‘Caritas Direct’. In de huidige onzekere context en met de besparingen 
die voor de deur staan, is het des te meer zaak om de zwaksten niet te 
vergeten. 

In het kader van de campagne 2014 leggen we de focus op drie projecten en 
partners: Kras (Gent), APL Hainaut (Association de Promotion du Logement), 
en Projet Point 32 (Brussel).

Meer info vindt u binnenin deze CH-Info.

Als caritasorganisaties leggen we al langer de nadruk op de nood aan 
huisvesting en opvang, zeker in de winter, en vooral voor kinderen.

Alle armoede is een onrecht, 
maar kinderarmoede des te meer, 
omdat het de uitzichtloosheid exporteert 
naar de generaties van de toekomst.

We willen kinderen en gezinnen met kinderen deze ervaring besparen. 
Kinderen moeten kunnen spelen en leren. Niet met verkleumde vingers de 
uren van de koude tellen en dromen van een bed en een bord warme soep !

Door samen te werken en onze krachten te bundelen willen we vooreerst 
sterker staan, om samen ook méér te kunnen doen. En we hopen dat ook u 
met ons mee doet. Want met vereende krachten kunnen we meer !

Dominic Verhoeven Bruno Aerts
Ondervoorzitter Voorzitter

Mede namens onze zusterorganisaties
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De collega’s van Caritas Secours plaatsen 
volgende projecten in de kijker: 
 

 
Porte Verte-Snijboontje asbl, Sint-Jans-Molenbeek 
 
Sedert 1975 voert Porte Verte-Snijboontje actie tegen armoede en sociale uitsluiting. 
Voedselhulp voor de meest achtergestelden van de zone Brussel-West. Voedselhulp is 
gedurende de koude wintermaanden één van de belangrijkste actieterreinen. In  de 
winterperiode van 2012 konden meer dan 2.000 mensen er terecht voor voedselhulp. Hulp 
die op geen enkele manier gesubsidieerd wordt, terwijl de vraag naar hulp toeneemt. 
 
Maison d’Enfants Reine Marie-Henriette asbl, Brussel 
 
Gelegen tussen het Kanaal en het Noordstation, streeft Maison d’Enfants Reine Marie-
Henriette ernaar een veilige en stimulerende omgeving te bieden waar kinderen kunnen op 
adem komen, de aandacht en troost vinden die ze nodig hebben in moeilijke tijden of bij 
afwezigheid van hun ouders. Het werken met ouders om hen te helpen de relatie met hun 
kinderen weer op te bouwen en de gezinsbanden versterken is de leidraad van het educatief 
project Children's Home. 
 
Le Service d’Entraide Familiale, Hoei 
 
In twee opvanghuizen met een totale capaciteit van 20 bedden (waarvan 14 erkend en 
gesubsidieerd) worden ongeveer 50 mensen per jaar opgevangen, waaronder ook gezinnen 
met kinderen.Ze worden er onthaald in een familiale sfeer, en pikken er de draad en het 
ritme van het leven weer op: samen, winkelen, koken, een budget leren beheren… Mensen 
krijgen ondanks de moeilijkheden waarmee ze geconfronteerd zijn terug zin in het leven, 
vriendschappen ontstaan, men durft aan een nieuwe en betere toekomst denken.  
 
 
Regine, hebben we deze gegevens ? 
via Patrick/ Helene aan michel kesteman bevragen, basis van wederkerigheid… 
 

 
Storten voor deze projecten kan op rekeningnummer BE  
van  
Als vermelding schrijft u: ‘voorkeurproject Elk kind onderdak’. 
Er wordt een fiscaal attest afgeleverd bij giften van af 40,00 euro. 
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Projecten in de kijker 

Kras vzw – Kring Rond mensen in 
Armoede in de Stad - is het 
samenwerkingsverband van 14 
autonome armoedediensten in 
groot-Gent. Kras bundelt de inzet 
van al deze diensten: door samen 
te spreken klinkt de stem van de 
arme duidelijker.

De Krasdiensten worden voor het 
overgrote deel gedragen door meer 
dan 500 vrijwilligers die, geraakt 
door de armoede in hun omgeving, 
initiatieven nemen rond armoede-
bestrijding. De initiatieven situeren 
zich vooral op die plaatsen in Gent 
waar de armoede het grootst is, 
nl. de 19de-eeuwse gordel. Het 
gaat om de volgende autonome 
diensten: De Sloep-Onze Thuis, 
Sociale Werken Bloemekeswijk, 
Sint-Antoniuskring, De Tinten, 
Huize Nieuwpoort, Geraarke, 
Dien-centrum Noord, Sociale 
Dienst Brugse Poort, Toontje, 

Werkgroep Vluchtelingen, 
Helpende Hand, Baby Nest, ’t 
Vincentje en De Zuidpoort.

De hulp die Krasdiensten bieden is 
een noodzakelijke en evenwaardige 
aanvulling op het aanbod van de 
officiële voorzieningen. Vanuit het 
besef dat armoede een onrecht is, 
en getroffen door de moed van 
mensen in armoede en door het 
sterk engagement van vrijwilligers, 
probeert Kras 
• zoveel mogelijk op zoveel 

mogelijk plaatsen aanwezig te 
zijn; 

• zich open en constructief op te 
stellen;

• steeds raakvlakken en 
aanknopingspunten te zien (en 
niet enkel te focussen op de 
verschillen);

• zoveel mogelijk te netwerken 
en samenwerking uit te 
bouwen.

Via laagdrempeligheid en 
specifieke werkvormen bereikt 
men de meest achtergestelde 
bevolkingsgroepen.

Kras werkt vanuit de visie dat elke 
mens recht heeft op respect en op 
een menswaardig leven en 
bijdraagt tot de verbetering van 
de totaalsituatie van de hulp 
vragende mens. Mensen die 
overal uit de boot vallen omdat ze 
geen vaste verblijfplaats hebben 
of papieren, kunnen terecht bij de 
Kras-diensten waar ze ontmoe-
tingskansen krijgen.

Kras wil de Gentse armen en 
daklozen helpen de moeilijke 
winterperiode te overbruggen door:
• individuele ondersteuning te 

bieden aan de armen met 
financiële moeilijkheden omwille 
van verwarmingskosten, via een 
tussenkomst in de uitgaven 
voor petroleum, gas, stookolie; 

• het aankopen van een grote 
lading warm ondergoed en 
sokken (aan een interessante 
prijs) en het verdelen ervan via 
de ‘vestiaires’ (tweedehands-
winkels);

• het voorzien van opvang met 
ontbijt voor daklozen op 
zaterdagvoormiddag door De 
Tinten;

• en eveneens voor daklozen 
opvang met middagmaal 
(december tot Pasen), een 
initiatief van de Sint-Antonius-
parochie in samenwerking met 
Kras en De Sloep-Onze Thuis, 
gegroeid uit de maandelijkse 
Regenboogviering van de 
Afrikaanse en Filipijnse 
gemeenschap. Een mooi 
voorbeeld van interculturele 
solidariteit !

Met onze steun helpen we Kras 
deze projecten rond winteropvang 
mogelijk te maken.

Kras: Kring Rond mensen in Armoede in de Stad (Gent) 

Een aanzienlijke groep van mensen leeft aan de rand van de maatschappij. 
Ze vinden om diverse redenen de weg niet of niet meer naar de officiële 
hulpverlening - of ze kunnen er niet onmiddellijk geholpen worden.  
Ze missen ook vaak de veerkracht om aangereikte kansen te benutten. 
‘Overleven’ vergt alle energie. 

Het creëren van kansen op ontmoeting in een bemoedigende omgeving kan 
een eerste aanzet vormen tot het doorbreken van het maatschappelijke 
isolement en tot maatschappelijke (re-)integratie en participatie.  
Kras werkt vanuit de visie dat elke mens recht heeft op respect en op een 
mens waardig leven. 



Projecten in de kijker 

Help ons helpen, met een gift op rekeningnummer BE 80 7765 9023 3377 van Caritas Hulpbetoon vzw, 
Liefdadigheidstraat 39, te 1210 Brussel

met vermelding: ‘voorkeurproject Elk kind onderdak’. Er wordt een fiscaal attest afgeleverd bij giften vanaf 40,00 euro.

APL Hainaut 

Caritas Secours Hainaut engageert zich voor degelijke huisvesting in de 
streek van Charleroi. 

Om dit project op een meer efficiënte manier uit te bouwen, en om beter 
tegemoet te kunnen komen aan de behoeften, is erkenning gezocht als 
Association de Promotion du Logement (APL). 

In samenwerking met Caritas in België, kan Caritas Secours Hainaut rekenen 
op de expertise van extra personeel en op huisvesting aangepast aan de 
behoeften van gezinnen. Om te voorkomen dat het overgrote deel van 
het gezinsbudget naar verwarming en verlichting zou gaan, wordt in de 
eerste plaats aandacht gegeven aan de energieprestatie van de 
woningen in kwestie. 

Een soortgelijk project loopt in Seraing bij Luik.

Projet Point 32

Projet Point 32 is een gastvrije plek voor daklozen en eenzamen in de wijk 
rond de St. Rochus parochie in de Noordwijk van Brussel. De naam 
verwijst naar het adres, Antwerpse Steenweg 32.

Van maandag tot vrijdag worden de mensen er tussen 11u00 en 14u00 
hartelijk onthaald met een vriendelijk woord en een kopje koffie, soep, 
en brood. Enkele eenvoudige gebaren van menselijkheid in een vaak 
harde wereld. Het project kent een honderdtal regelmatige bezoekers.

Sinds oktober is er elke maandag tevens een maatschappelijk werker van 
Brabantia aanwezig, om vragen te beantwoorden en te helpen bij het 
oplossen van problemen.

Elk Kind Onderdak – Un toit pour un enfant – Caritas Direct   
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Alle foto’s: met dank aan Kras.

 U kan de actie ‘Elk kind onderdak’ steunen door een gift op rekening BE19 0000 0000 1818  
van Caritas Direct (zonder fiscaal attest). Wenst u een fiscaal attest (vanaf 40 €),  

dan kan u gebruik maken van het rekeningnummer van  
Caritas Hulpbetoon vzw, BE80 7765 9023 3377, met vermelding van uw voorkeurproject.

CARITAS-DIRECT,
een samenwerkingsverband van CARITAS SECOURS ,
CARITAS HULPBETOON en CARITAS INTERNATIONAL

 

 

‘Al te vaak blijft de beloofde sociale huisvesting voor velen een wensdroom die telkens weer kapot 
vriest bij de eerste winterprik. We vragen dat werk gemaakt wordt van een beleid van ‘Housing 
First’, zodat er voor eenieder plaats zou zijn in de herberg en er ook vandaag met Kerstmis geen 
kinderen moeten geboren worden zonder dak boven het hoofd.’ 

(Slotverklaring Congres ‘Gezond en Wel – Sain et sauf’, december 2012)
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Daarom lanceren we deze campagne 
ook rond het Feest van de Heilige 
Familie: met de verhalen over de 
geboorte van Jezus – voor hem was 
er ook geen plaats in de herberg –  
en met de vlucht naar Egypte in het 
achterhoofd lijkt dit een uitgelezen 
moment om de situatie van de 

woonproblematiek – en inzonderheid 
de woonproblematiek van kinderen 
- onder de aandacht te brengen. 

Een brede waaier van hulpverlening
Naast onze ‘Projecten in de Kijker’ 
steunen we ook nog andere projecten. 
In totaal wil Caritas Hulpbetoon liefst 

75.000 euro vrijmaken voor hulp- 
 verlening in deze periode. Maar 
daarvoor rekenen we ook op U. 

Uw steun kan het verschil maken 
tussen opvang en geen opvang.  
En geloof me, bij min tien graden, 
bij regen en sneeuw, is dat een 

‘Armoede stamelt vooral de taal van het gemis. Als christelijke caritasorganisaties willen we daarom 
concreet sterker samenwerken om een antwoord te helpen bieden op noodsituaties aan onze achterdeur.’

verschrikkelijk verschil. Een verschil, 
dat eigenlijk niemand zou hoeven te 
voelen ! Maar met uw hulp krijgen 
onze initiatieven een kans. Alvast 
bedankt voor uw steun !
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