
Brussel, maart 2015

Beste schenker,

Vier keer per jaar klopt Caritas Hulpbetoon vzw bij u aan, om met uw steun 
concrete noden te helpen lenigen in de dagelijkse zorg voor mensen.

Tijdens de voorbije jaren werden fondsen ingezameld voor hulpbehoevende 
gezinnen, vernieuwende projecten in de bijzondere jeugdzorg, vrijwilligerswerk 
in de palliatieve zorgverlening, buitenschoolse educatieve activiteiten voor 
kansarme jongeren, voor de tussenkomst in de huisvestingskost van bewoners 
van beschut wonen die tijdelijk werden opgenomen in een ziekenhuis en 
voor begeleid zelfstandig wonen voor jongeren in problematische situaties, 
nieuwe kansen voor ex-gevangenen.

Voor de huidige actie vragen wij opnieuw uw aandacht voor een doelgroep 
die we ook in het verleden reeds onder uw aandacht brachten,  
m.n. alleenstaande ouders met kinderen. 

De ondersteuning van deze gezinnen vergt heel wat energie: begeleiden of 
voorkomen van gedragsproblemen, armoede, verwaarlozing, tienerzwanger-
schappen… Gedreven professionele hulpverleners in gespecialiseerde centra 
besteden hieraan hun beste krachten. Maar soms hebben alleenstaande 
ouders nog een bijkomend duwtje in de rug nodig. Voor het betalen van de 
schoolkosten, huisvesting, medische kosten enz…ontbreken vaak de middelen. 
Daarvoor kloppen wij met deze oproep opnieuw aan bij u: met de ingezamelde 
middelen kan Caritas Hulpbetoon dan tussenkomen, op vraag van de 
genoemde centra. 

Uw gift draagt op die manier bij aan een meer hoopvolle toekomst voor kinderen 
uit eenoudergezinnen in armoede. Nadere toelichting hieromtrent vindt u op 
de pagina’s 2 en 3 van deze Info.

Wij hopen dat we ook nu weer op uw milde steun kunnen rekenen en danken 
u reeds bij voorbaat ! 

Met vriendelijke en voorname groeten,

Dominic Verhoeven Bruno Aerts
Ondervoorzitter Voorzitter
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Voor een babbel, een ondersteu-
ning, een raad, een informatie, 
een doorverwijzing, een oplossing 
voor een probleem, staan er 
deskundige sociale assistenten 
met een luisterend oor klaar. Een 
warm onthaal wordt hier 
aangeboden, aan eenieder die er 
nood aan heeft, in hartje Brussel.

Een ontmoeting met Dominique 
Bouwens, sociale assistente en 
Marie-Paule Moreau, coördinator 
van vzw Brussel Onthaal/Open 
Deur heeft ons een duidelijke 

beeld geschetst van het uiteen-
lopende werk dat het team dag in 
dag uit realiseert.

Dit sociaal werk van eerste lijn 
beantwoordt alle vragen op sociaal, 
familiaal maar ook religieus gebied 
die er telefonisch of tijdens 
persoonlijke bezoeken gesteld 
worden. De bezoekers vinden hun 
weg niet in de administratieve 
documenten die ze ontvangen, of 
ze zitten met vragen betreffende 
vreemdelingenrecht, financiële 
hulp, tewerkstelling en huisvesting. 

Ook voor psychologische en 
spirituele noden is er aandacht.
Brussel Onthaal/Open Deur onthaalt 
alle bezoekers, biedt administratieve 
ondersteuning en oriënteert hen 
naar de gespecialiseerde diensten 
op maat van het gestelde 
problematiek. De doorverwijzing 
kan urgente huisvesting of huis - 
vesting op lang termijn helpen 
detecteren. Er wordt aan toeleiding 
gedaan naar operationele 
diensten voor dringende opvang 
en maaltijddistributie.

Daklozen worden geïnformeerd 
dat zij bij het parochiale initiatief 
’Punt 32’ op de Antwerpse steenweg 
32 in Schaarbeek tussen 11 en 14 
uur voor een tas koffie en een tas 
soep terecht kunnen. Op maandag 
wordt er ook voorzien in een sociale 
permanentie vanuit vzw Brabantia.

Voor mensen zonder verblijfstitel is 
er spijtig genoeg geen structurele 
oplossing mogelijk, maar kan wel 
gezorgd worden voor recht op 
dringende medische hulp. Andere 
bezoekers zijn uit hun huis gezet, 
en vinden zelf geen betaalbaar 
alternatief. Hier wordt gezocht en 
bemiddeld, zoals er ook bemiddeld 
wordt voor Oost-Europese burgers, 
vaak in relatie tot de diensten van 
het OCMW. 

De functie die Brussel Onthaal 
vervult, is vooral het luisteren in 
vertrouwen en het zoeken naar 
gestructureerde oplossingen voor 
de problemen, in samenwerking 
met anderen. De organisatie wordt 
bekend gemaakt via de sociale gids, 
de gemeenten en de parochies. 
Netwerken is hier een werkwoord !
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Een gift is steeds welkom op rekeningnummer BE80 7765 9023 3377
van Caritas Hulpbetoon vzw, Liefdadigheidstraat 39 te 1210 Brussel.

Als vermelding schrijft u: ‘alleenstaande ouders’.
Giften vanaf 40 EUR komen in aanmerking voor defiscalisatie.
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Brussel Onthaal/Open Deur 
Brussel Onthaal / Open Deur is één van de preferentiële partners  
van Caritas Hulpbetoon vzw, ook in het kader van onze winteractie. 
We stellen u de organisatie hier even meer globaal voor. Caritas 
Hulpbetoon stapte ter plekke af op 19 januari ll. 
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Projecten in de kijker 

Vele eenoudergezinnen redden 
zich, sommigen komen in ernstige 
problemen terecht. Werkloosheid 
is daarbij een van de belangrijkste 
problemen. Veel van deze gezinnen 
dreigen dan ook in de armoede 
terecht te komen.

Vaak komt het er op aan om alleen- 
 staande ouders te helpen een beter 
evenwicht te vinden tussen werk 
en gezin. Aangepaste opvang-

mogelijkheden voor kinderen zijn 
een noodzakelijke voorwaarde 
voor alleenstaande moeders of 
vaders om uit werken te gaan.

Daarbij komt nog dat opvoeden de 
dag van vandaag geen gemakkelijke 
opgave is. Uit onderzoeken blijkt 
dat vele kinderen jonger dan twaalf 
jaar kampen met psychosociale 
problemen. Ook ouders weten 
soms geen raad met de opvoeding 

van hun kinderen. In gezinnen 
van alleenstaande ouders komen 
problematische opvoedingssituaties 
vaker voor en verergeren ze nog 
de precaire situatie waarin deze 
gezinnen zich reeds bevinden.

Gelukkig bestaan er in Vlaanderen 
een aantal Centra voor Kinderzorg 
en Gezinsondersteuning (CKG), 
Centra voor Integrale Gezinszorg 
(CIG) en diensten voor gezins-
ondersteunende pleegzorg. Ze 
vangen meer dan tweeduizend 
kinderen en jongeren op die dikwijls 
alleen op hun moeder of vader 
kunnen rekenen. De ondersteuning 
van deze gezinnen vergt heel wat 
energie: begeleiden of voorkomen 
van gedragsproblemen, armoede, 
verwaarlozing, tienerzwanger-
schappen… De genoemde centra 
en diensten bieden hun beste 
professionele krachten aan. Maar 
soms hebben alleenstaande ouders 
een bijkomend duwtje in de rug 
nodig. Voor het betalen van de 

schoolkosten, huisvesting, medische 
kosten enz…ontbreken vaak de 
middelen. 

Daarvoor richten wij ons met deze 
oproep tot u. Met de ingezamelde 
middelen kan Caritas Hulpbetoon 
dan tussenkomen, op vraag van 
de hoger vermelde diensten. Uw 
gift draagt op die manier bij aan 
een hoopvolle toekomst voor 
kinderen uit eenoudergezinnen. 

Ondersteuning van alleenstaande ouders met kinderen Armoederisico voor eenoudergezinnen in cijfers

De meeste eenoudergezinnen in Vlaanderen bestaan uit een moeder 
met een of meer minderjarige kinderen, maar het aantal alleenstaande 
vaders neemt opvallend toe. In absolute cijfers is hun aantal net niet 
verdubbeld. Veruit de meeste eenoudergezinnen ontstaan na een 
echtscheiding.

Het aantal eenoudergezinnen 
neemt in Vlaanderen jaar na jaar toe. 
Bijna 16% van de gezinnen bestaan 
uit één ouder, wat neerkomt op 
zo’n 450.000 huishoudens. In 2010 
berichtten we nog over 250.000 
eenoudergezinnen, wat een stijging 
betekent van 180% in vijf jaar tijd.

Bij eenoudergezinnen is het risico 
om onder de armoededrempel te 
belanden groter dan bij andere 
gezinnen. In Vlaanderen moet 
ongeveer 1 alleenstaande ouder op 
5 rondkomen met een gezins-
inkomen onder de armoedegrens, 
terwijl koppels, met of zonder kind, 
een lager armoederisico hebben 
van 5 tot 6 %1. In vergelijking met 
het Europese gemiddelde, scoort 
België bijzonder slecht: het 
armoederisico voor kinderen die 
opgroeien in eenoudergezinnen 
in Europa is 37,3%, in België is dit 
43,3%2.

Dit hoge risico op bestaansonzeker-
heid bij eenoudergezinnen is te 
wijten aan een cumulatie van risico- 
factoren op de arbeidsmarkt zoals 
opleidingsniveau en geslacht. 
Alleenstaande ouders zijn hoofd - 
zakelijk vrouwen (8 gevallen op 10) 
en ze hebben doorgaans een lager 
opleidingsniveau dan de bevolking 
in de beroepsactieve leeftijd (31% 
bij alleenstaande ouders tegenover 
27% bij de bevolking). Dit maakt 
hun positie op de arbeidsmarkt 
bijzonder precair.3

1 Een structurele aanpak van de verarming van eenoudergezinnen in België,  
Koning Boudewijnstichting, 2014, p 14

2 A.-C. Guio, F. Vandenbroucke & J. Vinck, Child Poverty and Deprivation in Belgium, 
voorgesteld op het Colloquium ‘Werken rond de structurele oorzaken van kinderarmoede’,  
Koning Boudewijnstichting, 2014. 

3 Een structurele aanpak van de verarming van eenoudergezinnen in België, Koning 
Boudewijnstichting, 2014, p 14

4 A.-C. Guio, F. Vandenbroucke & J. Vinck, Child Poverty and Deprivation in Belgium, 
voorgesteld op het Colloquium ‘Werken rond de structurele oorzaken van kinderarmoede’,  
Koning Boudewijnstichting, 2014.

5 Een structurele aanpak van de verarming van eenoudergezinnen in België,  
Koning Boudewijnstichting, 2014, p 17

Bovendien zijn werk en gezin voor 
alleenstaande ouders moeilijker te 
combineren dan voor koppels. 
Vele ouders kiezen er dan ook voor 
om thuis te blijven: 40% van de 
Vlaamse eenoudergezinnen kent 
een zeer lage arbeidsintensiteit 
(<20%). Kanttekening is wel dat 
een eenoudergezin met een 
arbeidsintensiteit lager dan 20%, 
een armoederisico heeft van net 
geen 65%, bij tweeoudergezinnen 
is dit 70%. Wel daalt het armoede-
risico trager ten opzichte van een 
stijging van de arbeidsintensiteit. 
Een eenoudergezin met een 
arbeidsintensiteit 20%><55%, 
heeft een armoederisico van 
ongeveer 40%, bij meerouder-
gezinnen is dit nog slechts 28%. 
Wanneer de arbeidsintensiteit 
<55%, is het armoederisico bij 
meeroudergezinnen gedaald tot 
5%, bij eenoudergezinnen blijft 
dit steken op 25%.4

En, zelfs als ze er in slagen om  
de zorg voor hun kinderen te 
combineren met een job, blijft hun 
situatie in vele gevallen bestaans-
onzeker, omdat ze moeten 
rond komen met één enkel inkomen 
in een samenleving waar twee-
verdienersgezinnen de norm zijn. 
Als eenoudergezinnen problemen 
benadrukken inzake vereenzaming, 
tijdsbeheer, financiële middelen, 
het combineren van een beroeps- 
en gezinsleven enz., is het net 
omdat meerdere factoren in hun 

leven niet aansluiten bij een 
maatschappij die slecht inspeelt 
op de sociologische evolutie van 
de gezinspatronen.

Het complexe leven binnen een 
eenoudergezin heeft daarnaast 

ook een impact op de geestelijke 
gezondheid van alleenstaande 
ouders. Zowat 44% van de 
een oudergezinnen zou depres-
sieve neigingen hebben, 
tegenover 25% bij koppels5. 
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