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Elk kind onderdak
Een campagne van de Caritas-organisaties in België

Beste Caritas-sympathisant,

Reeds verschillende jaren voeren we met Caritas Hulpbetoon, Caritas Secours 
en Caritas International samen campagne onder de noemer ‘Caritas Direct’ 
en rond het thema ‘Elk kind Onderdak – Un toi-t pour un enfant’. Met deze 
gezamenlijke actie helpen we nu al enkele jaren kinderen en hun ouders de 
winter door te komen. 

We gaan met onze campagne van start midden november, voor de eerste echte 
winterkou. Dat hopen we tenminste. Want op het weer hebben we geen vat. 
Het kan een gure, koude winter worden, of een zachte. Waar we wel zeker 
van zijn, is dat het aantal mensen dat nood heeft aan hulp en opvang, dit jaar 
opnieuw niet zal zijn afgenomen. Wel integendeel. 

Dit jaar kozen we als focusproject in Vlaanderen het Mechelse project ‘Calefact’. 
Daarnaast blijven we natuurlijk ook verder steun verlenen aan onze andere 
partnerorganisaties in de grote steden: Kras in Gent, De Loodsen in Antwerpen 
(voor o.m. de dagopvang in de Sint-Walburgiskerk), Brussel-Onthaal Open 
Deur en het onthaal van de Sint-Rochusparochie in de hoofdstad. In Wallonië 
blijft APL Hainaut (Association de Promotion du Logement) het referentie-
project, maar ook daar wordt een veelheid aan projecten gesteund.

Huisvesting is een recht. 
Voor iedereen, Vlaming, vluchteling,
arm of uitgesloten.. 
Maar zeker voor kinderen. 
Een kind in de kou op straat 
is een rode kaart voor de
samenleving die dit laat gebeuren.

Als caritasorganisaties blijven we de nadruk leggen op de nood aan huisvesting 
en opvang, zeker in de winter, en vooral voor kinderen. Kinderen moeten 
kunnen dromen van hun toekomst en plannen maken. Ze moeten niet de 
uren en minuten tellen die nog moeten wegtikken vooraleer ze een bord 
warme soep kunnen krijgen…

Met uw hulp kan het ! Door als Caritasorganisaties samen te werken en onze 
krachten te bundelen willen we sterker staan, om samen ook méér te kunnen 
doen. En we durven erop rekenen dat óók 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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Opvang met familiaal karakter

De opvang staat open voor 
alleenstaande mannen en vrouwen 
en voor families uit het Mechelse. 

Winteropvang Calefact

Sinds 2014 kunnen 12 thuislozen, tussen november tot en met maart,  
gratis onderdak krijgen in het gerenoveerde begijnconvent uit 1644 
in de Hoviusstraat 1 in Mechelen. Zes slaapkamers, sanitaire voorzieningen, 
een gemeenschappelijke keuken, een woonkamer en een tuin staan 
ter beschikking van de gasten.

Tijdens de eerste winter van 2014-2015 werden in totaal 43 thuisloze 
mensen opgevangen.  Een jaar later waren dit er 49. Meer dan de 
helft (60 %) van de opgevangen mensen zijn Belg. De anderen komen 
uit de meest verscheiden streken, van Armeens over Afrikaans tot 
Canadees.

doorverwijzing naar een meer 
permanente oplossing. Streefdoel 
is om het verblijf in Calefact tot 
een maand te beperken. 
Domiciliëring in Calefact komt 
niet aan de orde. 

Calefact is een kleine, warme 
gemeenschap. Diaken Louis Apers 
en zijn Mexicaanse echtgenote 
Beatriz Flores wonen in het huis 
en staan garant voor een familiale 
sfeer van verbondenheid met elke 
mens die op zoek is naar een 
rechtvaardiger bestaan. Op deze 
manier is er ook constant iemand 
in het huis aanwezig.

Ondersteuning van vrijwilligers

Louis en Betty kunnen rekenen op 
de hulp van een ploeg van een 

De thuisloze bezoekers kunnen er 
enkele weken tot een maand 
onder dak krijgen. Intussen zoeken 
sociale organisaties waarmee 
Calefact samenwerkt, naar 

twintigtal vrijwilligers uit de 
parochie, evenveel vrouwen als 
mannen. De hoofdtaak van de 
vrijwilligers is in gesprek gaan met 
de onthaalde mensen voor, tijdens 
en na het avondeten. Daarnaast 
steken ze een handje toe bij 
praktische taken zoals koken, 
boodschappen doen, poetsen, 
klusjeswerk, de opvang van de 
kinderen, of helpen met het 
huiswerk van de oudere kinderen 
of jongeren.

Voor de vrijwilligers wordt op 
geregelde tijdstippen vorming 
georganiseerd, die zowel betrekking 
heeft op attitude als op praktische 
aspecten. Belangrijk voor de 
vrijwilligers is dat ze een luisterend 
oor kunnen bieden, maar 
tegelijker tijd op privé-niveau 

Foto ©Louis Apers

Foto ©Louis Apers

Foto ©Louis ApersFoto ©Isabelle Pateer



afstand kunnen nemen van de 
problemen van de onthaalde 
gasten. Eenmaal per jaar komen 
de vrijwilligers ook samen voor 
intervisie, om hun ervaringen te 
delen en om uit te wisselen rond 
specifieke vragen. Daarnaast 
worden ook studenten via een 
sociale stage in het kader van de 
parochie twee uur per week in het 
project ingeschakeld. Voor medische 
problemen wordt samengewerkt 
met de dokterspraktijk ‘Wel en Wee’.

Ervaringsdeskundigen

Naast de vrijwilligers wordt tenslotte 
ook nog gewerkt met ervarings-
deskundigen: mensen die in het 
verleden zelf werden opgevan-
gen, maar die ondertussen terug 
op eigen benen staan. Zij kunnen 
de gasten heel wat praktische tips 
geven, en genieten ondertussen 
ook zelf van het gezelschap.

Hoe gaat het in zijn werk?

Mogelijke kandidaten worden 
doorverwezen door één van de 
instanties uit het Mechelse, zoals 
het Sociaal Huis, het CAW, of het 
Koraalhuis (het eigen inloophuis 
van het vicariaat in het centrum 
van Mechelen). Ook de politie 
brengt soms mensen naar Calefact. 

Deze mensen worden eerst 
uitgenodigd voor een intake-
gesprek. Drie criteria worden 
afgetoetst, om na te gaan of de 
persoon in kwestie in aanmerking 
komt: zich in een daadwerkelijke 
noodsituatie bevinden, geen 
agressief gedrag vertonen en niet 
dronken zijn. Wie niet aan de 
criteria voldoet, krijgt later wel 
nog een tweede kans. Wie 
opgevangen wordt maar toch voor 
overlast zorgt, kan desgevallend 
gevraagd worden om het huis te 
verlaten.

Een dag in Calefact

De onthaalde personen zijn 
welkom vanaf 18u. Om 19u wordt 
er hen een broodmaaltijd met soep 
aangeboden. Op de beneden-
verdieping is een ruimte voorzien, 
waar ze televisie kunnen kijken, 
voor ze gaan slapen. Belangrijk is 
echter vooral de mogelijkheid om 
een gesprek aan te knopen met 
de begeleiders of vrijwilligers. Om 
7u30 ’s ochtends is er ontbijt, maar 
om 9u moeten ze het gebouw 
verlaten. Ze staan daarmee echter 
niet op straat. Overdag zijn de 
onthaalde gasten welkom in de 
welzijnsschakel “De lage Drempel” 
of in het Koraalhuis. Tijdens de 
koude winterdagen wordt er daar 
’s middags voor hen voor een 
warme tas soep gezorgd.

Ontstaan en inbedding

Calefact maakt deel uit van de 
VZW Vereniging Pastorale Werken 
Mechelen, en wordt gedragen 
vanuit kerkelijke instanties. Ook 
voor de praktische werking valt 
Calefact terug op de inzet en 
medewerking van de lokale 
gemeenschap in Mechelen: voor 
de voedselvoorziening wordt er 
samengewerkt met het buurtwerk, 
met de Sint- Vincentiusgemeenschap, 
met het Koraalhuis, Poverello en 
met de Voedselbank. Tijdens de 
kerstdagen, organiseert een familie 
van de adventkerk een kerstmaal 
voor de logés en voor de vrijwilligers.

Christelijke inspiratie

De leidraad in de opvang binnen 
Calefact is een direct gevolg van 
en is geïnspireerd door wat het 
Evangelie van een christen vraagt: 
met name een oproep om de 
noodlijdenden nabij te zijn in hun 
concrete situatie. De begeleiders 
willen zich verbonden weten met 

eenieder die op zoek is naar een 
rechtvaardiger bestaan. In het 
gebouw is er ook een stille ruimte 
voorzien, waar de gasten kunnen 
verwijlen.

Ofschoon de kerkelijke binding 
duidelijk is, wordt hier geen 
rekening mee gehouden bij de 
intake: Calefact wil – net als het 
Koraalhuis overigens – openstaan 
voor eenieder in nood, ongeacht 
of ie katholiek, moslim of atheïst is.

Winteropvang Calefact Een kloppend hart voor daklozen in Mechelen
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APL HAINAUT

Association Promotion Logement Hainaut
De vereniging voor promotie van de huisvesting in 
Henegouwen is een samenwerkingsverband tussen 
de vzw Caritas Secours en vzw Caritas International, 
dat als doel heeft om de integratie van vluchtelingen 
in de streek van Charleroi te bevorderen.

De erkende vluchtelingengezinnen die door het OCMW 
ondersteund worden, worden ondergebracht in 
gemeubelde woningen met een contract van 1 jaar. 
Zij worden individueel begeleid in hun administratieve 
procedures, bij het financieel beheer en bij hun 
integratieproces in het algemeen, en de zoektocht 
naar opleiding en tewerkstelling in het bijzonder.

BRUSSEL

Sint-Rochus Parochie Brussel
De Sint-Rochus parochie organiseert in haar omgeving 
in de Noordwijk een opvang voor eenzame en 
dakloze mensen. Elke werkdag kunnen ze er tussen 
11 en 14 h terecht voor een vriendelijk woord en 
een tas soep met brood. Een eenvoudig maar 
hartelijk gebaar van medemenselijkheid in onze 
harde wereld. Tevens is er een aanbod aan sociale 
begeleiding voorzien voor wie hierop wil ingaan.  
De parochie van Sint-Rochus bereikt op deze 
manier gemakkelijk een honderdtal volwassenen 
en kinderen.

Caritas Hulpbetoon Info verschijnt 
driemaandelijks. Oplage 5800 exemplaren.
Verantwoordelijke uitgever 
Dominic Verhoeven,  
ondervoorzitter Caritas Hulpbetoon vzw, 
dominic.verhoeven@caritas.be
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Caritas Hulpbetoon vzw, 
Liefdadigheidstraat 39, 1210 Brussel,
T 02 608 00 72 – F 02 608 00 75, 
caritas.hulpbetoon@caritas.be
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Zusterprojecten in Brussel en Wallonië

U kan de actie ‘Elk kind onderdak’ steunen door een gift  
op rekening BE50 0000 0000 1818 van Caritas Direct  

(zonder fiscaal attest).  
Wenst u een fiscaal attest (vanaf 40 € per jaar),  

dan kan u gebruik blijven maken van het rekeningnummer  
van Caritas Hulpbetoon vzw, BE80 7765 9023 3377,  

met vermelding van ‘Elk Kind Onderdak’.
CARITAS-DIRECT,

een samenwerkingsverband van CARITAS SECOURS,
CARITAS HULPBETOON en CARITAS INTERNATIONAL

‘Elk kind onderdak’ 
in 2015
Vorig jaar zamelden we voor de actie ‘Elk Kind Onderdak’ 34.122,73 € in.
Aangevuld met eigen middelen hebben we in 2015 40.000 € uitgekeerd 
aan onze partnerorganisaties die instonden voor de daadwerkelijke 
opvang van mensen in de koude wintermaanden. Nog eens 10.000 € 
werd in het begin van 2016 uitgekeerd. In naam van de ondersteunde 
projecten: van harte dank voor uw milde gift !
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