
Van harte dankjewel !

Op 20 juni keurde de Algemene 
Vergadering de jaarrekening van 
2015 goed. We lichten de belangrijk
ste cijfers 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 

Isabelle Pateer
Beste Caritas-sympathisant,

Wanneer u deze CH Info in handen krijgt, is de zomervakantie alweer even aan  

de gang. Na de exameninspanningen vertrekken kinderen blijgezind op kamp: 

met de jeugdbeweging, op sportkamp… Het aanbod is er alleen maar groter  

op geworden. Alleen, dat is niet voor iedereen zomaar vanzelfsprekend.  

Voor kinderen uit gezinnen in armoede is het dat niet, en voor kinderen die 

opgevangen worden in de jeugdhulpverlening al helemaal niet. 

Op vraag van begeleidingsdiensten komt Caritas Hulpbetoon dan tussen om  

ook voor deze kinderen een kamp mogelijk te maken. Een belangrijke kans,  

en een mooie stap naar integratie met leeftijdsgenoten.

Voor andere jongeren betekent het einde van het schooljaar ook het beginnen 

uitkijken naar zelfstandig wonen. Vaak kunnen ze niet terug naar hun ouders, 

maar hebben ze ook geen eigen middelen om op eigen benen gaan te staan.  

In deze gevallen wordt een beroep gedaan op Caritas Hulpbetoon om tussen te 

komen in de huurwaarborg, of voor de aankoop van enkele – meestal tweede-

hands - basismeubelen: een tafel en stoelen, een bed, een koelkast. Een kleine 

steun in de rug, maar een wereld van verschil: een stap op weg naar zelfstandigheid, 

zelfredzaamheid.

Met deze trimestriële oproep vragen we dan ook uw steun om de ondersteuning 

van deze jongeren blijvend mogelijk te maken, en hen uitzicht te bieden op een 

meer rooskleurige toekomst !

We danken u bij voorbaat voor uw steun !

Dominic Verhoeven Bruno Aerts

Ondervoorzitter Voorzitter
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Kansen voor jongeren

“Toen ik hoorde dat onze zoon toch op voetbalkamp kon – toen ben ik echt 
beginnen wenen.  Ik was zo blij. Opgelucht. Dankbaar. Dat kan je niet 
beschrijven.”

Enkele Cijfers uit 2015
rond te komen of zelfs maar te 
overleven. De economische 
toestand en 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 bedroegen 
vorig jaar in totaal 308.092,79 €, 
waarvan 195.178,87 € voor 
algemene projectenwerking, 
43.105,00 € centrale giften,  en 
69.808,92 € inkomsten uit de vier 
campagne mailings. Deze campagnes 
hadden vorig jaar betrekking op 

respectievelijk alleenstaande ouders 
met kinderen (8.073,64 €) de 
crisis   fonds werking (14.905,35 €), de 
oprichting van een huurwaarborg
fonds (12.657,20 €),  en de nationale 
actie ‘elk kind onder dak’ (35.110.83 € 
 waaronder een genereuze gift 
van  20.000 €  via een inzamelactie 
van JBC).
Die laatste actie werd nu voor de 
derde maal gezamenlijk opgezet 
met onze zusterorganisaties Caritas 
Secours en Caritas International. 
De focus ligt op de groep van 
kwets bare kinderen, vanuit de 
insteek dat elk kind onder een dak 
moet kunnen leven, beschut moeten 
zijn tegen gure weersomstandig
heden, maar ook tegen de gevolgen 

van miserie en uitsluiting, tegen 
het verlies aan kansen als 
geborgenheid en warmte ontbreken. 

Aan de uitgavenzijde werden voor 
281.977,55 € projecttoelagen 
toegekend, waarvan 184.919,99 € 
aan de gewone projectenwerking, 
34.190,70 € aan de crisisfonds werking, 
22.866,86 € in het kader van 
begeleide individuele hulp   verlening 
en 40.000 € voor de wintercam
pagne ‘Elk kind onderdak’. 

Na de verrekening van de terug name 
en aanmaak van provisies bleef 
een positief resultaat over van 
3.223,85 €, dat via het overgedragen 
resultaat beschikbaar komt voor 
2016. 

Nogmaals van harte dank voor  
uw gift ! U helpt ons helpen !
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Armoede en Jeugdhulp

Het Interfederaal  Steunpunt tot 
bestrijding van armoede, bestaans
onzekerheid en sociale uitsluiting 
beschreef in 2010 voor het eerst 
de link tussen opgroeien in armoede 
en maatregelen in jeugdhulp. Uit 
een onderzoek leidde het Steunpunt 
af dat “vooral jongens, oudere 

Kinderen en jongeren in kans
armoede hebben beduidend meer 
kans om in contact te komen met  
de integrale jeugdhulp!   

Individuele Jeugdulpverlening

 
«Ik heb altijd gezegd: zo lang ik niet 
het beste voor mijn kinderen kan 
zorgen, aanvaard ik de hulp ook.  
Als de jeugdhulp er niet was, zouden 
mijn kinderen er veel slechter aan 
toe zijn.»

 
«Dat de jeugdhulpverlener meer deed dan 
hij eigenlijk moest doen, dat vergeet ik nooit. 
Hij zorgde ervoor dat mijn zoon terug tegen 
me sprak. Maar hij zocht ook dingen voor 
ons uit, legde contact met het CAW en hielp 
ons met het zoeken naar een betere woning. 
En hij zorgde ervoor dat onze zoon toch op 
voetbalkamp kon. Toen hij dat goede nieuws 
bracht – met een brede glimlach, ik zie hem 
daar nog zitten – toen ben ik echt beginnen 
wenen. Ik was zo blij. Opgelucht. Dankbaar. 
Dat kan je niet beschrijven.»

Ouders over jeugdhulp,  
jeugdhulp over ouders

Caritas Vlaanderen bevroeg in het 
voorjaar 2016 acht ouders in 
kans armoede, met kinderen die 
begeleid worden door jeugdhulp
verlening. Ongeveer de helft van 
deze gezinnen heeft een vorm 

Jeugdhulpverleners zoeken 
oplossingen

Caritas Hulpbetoon krijgt heel vaak 
vragen van organisaties uit de sector 
Jeugdhulp. In grote lijnen, gaan 
de vragen twee richtingen uit. 
Jeugdhulpverleners die moeilijke 
situaties zien bij ouders, vragen 
een rechtstreekse tegemoetkoming 
voor de kinderen. Vaak slagen ze 
er via die tussenkomst in om de 
kinderen toch een hobby te laten 
uitoefenen of te laten deelnemen 
aan een kamp, waar de bewind
voerder de vraag afketste omdat 
er te weinig middelen zijn. Voor 
de kinderen en jongeren is die 
participatie echter broodnodig.  
Zij moeten aansluiting kunnen 
vinden bij andere leeftijdsgenoten, 
om verdere uitsluiting op jonge 
leeftijd te vermijden.

Andere vragen die Caritas 
Hulpbetoon vaak krijgt, komen uit 
residentiële opvang. Jongeren die 
een tijd verbleven hebben in een 
voorziening, hebben het moeilijk 
opnieuw aansluiting te zoeken in 
de samenleving. Het ontbreekt 
hen aan financiële middelen voor 
een huurwaarborg of om een tafel, 
een stoel en een koelkast aan te 
kopen. Via hun begeleiders wordt 
een vraag gesteld aan Caritas 
Hulpbetoon, zodat de hulpverlener 
zich verder kan focussen op het 
traject van de jongere zelf.

Caritas Vlaanderen blijft structurele 
oplossingen bepleiten bij de 
overheid, maar zonder de 
financiële ondersteuning van 
Caritas Hulpbetoon vallen 
vandaag vele jongeren uit de boot. 
Uw steun blijft daarom onmisbaar.

van ambulante hulp, zoals thuis 
of contextbegeleiding. Hierbij 
wonen de kinderen gewoon thuis. 
In de andere gevallen is er sprake 
van een vorm van residentiële hulp, 
maar ook hier wordt meestal ook 
een vorm van contextbegeleiding 
aan toegevoegd. 

Daarnaast bevroeg Caritas 
Vlaanderen ook jeugdhulpverleners 
over hun werken met ouders in 
kansarmoede. Zij zien armoede 
als een ‘draak met vele koppen’. 
Ze hebben vaak te maken met 
ouders in schuldbemiddeling. 
Hierdoor participeren deze 
gezinnen ook minder, doen ze 
minder vaak uitstappen of oefenen 
de kinderen minder vaak hobby’s 
uit. Op vlak van huisvesting zijn er 
vaak vochtproblemen, te kleine 
woningen of gebrekkig sanitair. 
Gezinnen in armoede hebben 
vaak te maken met een slechte 
gezondheid of langdurig ziek zijn. 
De meesten hebben geen of een 
laag scholingsdiploma, waardoor 
ze onder meer moeilijk een 
(duurzame) job vinden. 

moederisico onbekend. Maar zelfs 
als we ons beperken tot deze 35% 
waarvan we de armoedeachter
grond kennen, dan nog is de 
over vertegenwoordiging van 
deze groep schrijnend, als we weten 
dat het aandeel kansarmen in de 
totale Vlaamse bevolking 11.2% 
bedraagt.

 
«Wij hebben echt veel aan die hulpverlening gehad. Zonder de jeugdhulp zouden 
we vandaag niet zo ver staan als vandaag. We hadden in het begin schrik dat  
ze onze kinderen gingen afpakken. Maar je moet vooral zelf willen. Wij hebben  
er echt veel aan gehad. En vandaag nog hé.»

kinderen en jongeren, kinderen 
en jongeren die opgroeien in een 
atypische gezinssituatie (wat betreft 
grootte van het huishouden, 
gezinstype en geslacht van het 
gezinshoofd), kinderen en jongeren 
die opgroeien in gezinssituaties 
waarin geen van de huishoudleden 
werk heeft, waarin ten minste één 
huishoudlid werkzoekend is of 
een invaliditeitsuitkering geniet, 
een significant hogere kans hebben 
op een eerste maatregel van de 
bijzondere jeugdzorg dan andere 
kinderen”.

Het cijferrapport BINC1  toont aan 
dat op 11.883 jongeren die in 
contact komen met integrale 
jeugdhulpverlening, zich 4.234 in 
een situaties van kansarmoede 
bevinden (35,6%). Van 2.655 
jongeren (22,3%) is het kansar

 
«Dingen doen in onze vrije tijd? We moeten dat eerst aan onze bewindvoerder 
vragen, die zegt dan eerlijk of dat kan of niet. Met een weekbudget van 170 euro 
voor vier mensen is het meestal een njet. De jongens doen nu ook therapie met 
paarden, tien euro per kind voor een half uur. Het helpt hen wel, ze zijn fier.  
Dus proberen we dat te blijven doen, maar soms kan het ook niet.  
En meer, meer kan gewoon niet.»
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  1BINC is het uniforme registratiesysteem voor de private organisaties van de bijzondere jeugdbijstand
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