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Beste schenker,

Het prille economische herstel lijkt vruchten af te werpen - voor het eerst sinds 

lang heeft de regering weer wat extra’s te verdelen – leuk meegenomen in 

een verkiezingsjaar.

Maar de internationale conflicten en dreigende handelsoorlogen temperen 

alvast de verwachtingen. En voor al te veel mensen blijft het contrast groot 

tussen de goed nieuws show en de harde realiteit van elke dag.

En neen, dat is niet hun schuld. De kwetsbaarheid voor mensen kan zo groot 

worden, dat ze er zelf niet meer in slagen om mee te kunnen met de trein van 

de samenleving.  Ook al doen ze nog zo hun best, alleen lukt het niet (meer).

Het is dan aan ons om ervoor te zorgen dat ze er toch nog op geraken. Dat is 

onze verantwoordelijkheid als samenleving én als christenen. Laten we niet 

toegeven aan een cultuur van onverschilligheid, maar blijven opteren voor 

verbondenheid.

Met Caritas Hulpbetoon trachten we dat ook in praktijk te brengen: met kleine 

stapjes, maar gestaag bieden we kansen aan kwetsbare mensen om hun leven 

na een tegenslag terug in handen te nemen en op de rails te zetten. Eén 

tegenslag veroorzaakt gemakkelijk een sneeuwbaleffect dat kan leiden tot 

onoverkoombare financiële problemen. 

Via de Crisisfondswerking geven we deze mensen een duw in de rug, en de kans 

op een nieuwe start. De crisisfondswerking vormt daarmee een hoeksteen van de 

werking van Caritas Hulpbetoon. En ze maakt dan ook jaarlijks het voorwerp uit 

van één van onze steunoproepen waarmee we bij u aankloppen.

We hebben uw steun immers broodnodig, om onze werking blijvend mogelijk te 

maken én om ze verder te blijven uitbouwen.  Uw gift laat ons  toe mensen die 

door brute pech kopje onder dreigen te gaan, in staat te stellen om toch het 

hoofd boven water te houden, en zo de hoop te zien weerkeren op een meer 

rooskleurige toekomst !  

Mogen we ook ditmaal opnieuw op U rekenen ? Van harte dank !

Dominic Verhoeven Bruno Aerts

Ondervoorzitter Voorzitter

“Afwijzing en uitsluiting bieden geen oplossing. Alleen in verbondenheid 
en solidariteit kunnen we het tij keren.” (paus Franciscus)

Daarnaast zijn er nog tussenkom
sten voor school  en opleidings
kosten, voor henzelf of voor de 
kinderen, voor vervoerskosten,…

Belangrijk is alleszins de vaststelling 
dat een aanvraag vaak meerdere 
elementen omvat. Zo wordt bv. in 
één zelfde dossier niet alleen een 
tussenkomst gevraagd voor het 
betalen van oplopende ziekenhuis
kosten, maar ook voor achter stallige 
energierekeningen, of andere 
schulden. We proberen dan te 

zoeken naar een oplossing die de 
globale problematiek aanpakt.

Wie zijn de hulpvragers ?

In de meeste gevallen gaat het om 
alleenstaanden, vaak na een scheiding, 
waarbij vrouwen lichtjes meer 
vertegenwoordigd zijn dan mannen. 
Naar leeftijd is het vooral de groep 
van de dertigers die het sterkst 
vertegenwoordigd is. De meeste 
hulpvragers hebben de Belgische 
nationaliteit, in een derde van de 

gevallen gaat het over mensen 
met een andere etnische afkomst. 

Maar vooral en op de eerste plaats 
gaat het om mensen, mannen, 
vrouwen, kinderen, die in de 
buitenbaan van de samenleving 
zijn terechtgekomen, omwille van 
een veelheid van oorzaken of 
tegenslagen, maar die zich met 
een relatief kleine inspanning en 
steun van buitenaf hieraan nog 
kunnen ontworstelen en een 
nieuwe kans kunnen krijgen. Wij 
proberen met onze bescheiden 
bijdrage ertoe bij te dragen dat 
het ook mag lukken!

Middelen ?

In 2017 zijn de uitgaven voor de 
crisisfondswerking meer dan 
verdrievoudigd namelijk 89.695,12 €, 
door de uitbreiding van de werking, 
tegenover 27.903,39 € in 2016 en 
29.457,44 € in 2015. 
Voor de middelen van onze 
Crisis fondswerking ontvangen we 
geen subsidies van de overheid en 
zijn we dus uitsluitend aangewezen 
op giften. We durven dan ook 
opnieuw rekenen op uw steun. 
Uw gift helpt ons helpen ! En geeft 
mensen zoals Mevrouw Jeanine en 
gezin D. opnieuw perspectief, 
hoop op een nieuwe toekomst, 
nieuwe kansen. Dankjewel!
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De crisisfondswerking in de kijker

Waartoe dient de Crisisfonds
werking ?

Het blijft een feit, spijts de eco no mi
sche heropleving, neemt de armoede, 
ook in onze ‘rijke’ Westerse wereld, 
niet af. De inspanningen die geleverd 
worden door de overheid slagen 
er niet in het effect van de opeen
volgende crisissen teniet te doen. 
Integendeel, de armoede neemt toe.

Ook al zijn we er ons van bewust 
dat een uiteindelijke en duurzame 
‘oplossing’ enkel door structurele 
maatregelen zal kunnen bereikt 
worden, toch is het zo dat we ook 
in onze alledaagse omgeving 
geconfronteerd worden met 
schrijnende situaties, waar we met 
een snelle en beperkte tussen
komst toch resultaat kunnen 

Met de hulpverlening via haar regionaal ingebedde Crisisfondsen 
verstrekt Caritas Hulpbetoon financiële hulp aan individuele personen 
en gezinnen die zich in uitzonderlijke materiële en/of financiële 
moeilijkheden bevinden, ongeacht levensbeschouwing, herkomst 
of welk ander onderscheidend criterium. Operationele hulpverlening 
is de raison d’être van Caritas wereldwijd.

Het eerste Crisisfonds van Caritas Hulpbetoon werd opgericht in  
de regio Gent. Sinds 2014 is er ook een Crisisfonds actief in Limburg 
en sinds 2016 is ook het Antwerpse Crisisfonds operationeel.  
In West-Vlaanderen is er geen eigen crisisfondswerking van Caritas 
Hulpbetoon. Caritas Daden Gevraagd werkt er sinds lange tijd op 
gelijkaardige wijze. Voor Brabant worden de fundamenten gelegd. 

boeken: wanneer mensen dreigen 
kopje onder te gaan omwille van 
tegenvallende omstandigheden. 
We hebben het dan over personen 
of gezinnen die als een koorddanser 
op de grens van het haalbare 
balanceren en telkens weer bang 
afwachten hoeveel dagen van de 
maand er nog overblijven nadat 
alle uitgaven betaald zijn.

Het uitgangspunt van onze samen 
leving is dat de mensen die door 
de mazen van het net vallen, 
moeten kunnen terugvallen op 
het leefloon van het OCMW, en dat 
dit ook geacht wordt te volstaan. 
Maar het leefloon ligt op zich al 
onder de armoedegrens. De minste 
tegenslag, een onverwachte 
uitgave is voldoende om deze 
mensen te doen wankelen. Een 
kleine en snelle tussenkomst kan 
dan echter voldoende zijn om hen 
toch ‘op de koord’ te houden.

Met onze crisisfondswerking richten 
we ons precies op deze doelgroep. 
Opdat de hoop in hun al moeilijke 
situatie niet helemaal zou uitdoven.
De blik van de ander appelleert ons, 
roept op tot menselijkheid en actie.

Hoe werkt een Crisisfonds ?

We hanteren als belangrijk uit gangs
punt dat een aanvraag om tussen
komst alleen maar kan gebeuren 
op verzoek van een erkende en 
professionele sociale dienst of 
instelling, die ook kan instaan voor 

de begeleiding van de hulp vrager(s). 
Wat deze diensten betreft denken 
we aan de sociale dienst van het 
CAW, een mutualiteit, een CLB, CIG, 
of enige andere sociale dienst of 
organisatie. 

Aan mensen die in aanmerking 
menen te komen voor een tussen
komst van het Crisisfonds en 
rechtstreeks contact opnemen, 
vragen we daarom om eerst contact 
op te nemen met een sociale dienst 
in hun buurt. Deze dienst kan dan 
desgevallend een aanvraag 
indienen, volgens de gangbare 
procedure.

Welke criteria hanteren we ?

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

• Het moet gaan om een acute, 
dringende noodsituatie, die 
dreigt te verergeren als er niet 
snel tussengekomen wordt. Het 
crisisfonds richt zich niet op 
structurele problemen.

• Alle andere mogelijke hulp
bronnen (zoals vb. het OCMW) 
moeten zijn uitgeput, of zijn 
niet binnen een haalbaar 
tijdsperspectief realiseerbaar.

• De tussenkomst moet kaderen 
in een globaal begeleidings
traject. Een slechte financiële 
situatie is immers zelden een 
op zich staand probleem. 
Schuldbemiddeling, (budget)
begeleiding, … moeten het 
mogelijk maken om effectief 
aan het probleem te werken. 

• De tussenkomst moet de perso
nen in kwestie daadwerkelijk 
vooruit helpen. Zo heeft het 
geen zin één deurwaardersbe
slag te voorkomen waar er drie 
of vier andere staan te wachten.

• En uiteraard moeten de toe
gekende gelden besteed worden 
overeenkomstig de gemaakte 
afspraken.

Hoe wordt de beslissing genomen ?

Elk regionaal crisisfonds beschikt 
over een eigen projectencommissie 
die op regelmatige basis samen
komt, de aanvragen bespreekt en 
een beslissing neemt over een 
eventuele tussenkomst. Daarna 
worden de beslissingen bekrachtigd 
op de Raad van Bestuur.

Tussenkomsten kunnen giften zijn, 
die uiteraard niet terugbetaald 
dienen te worden, ofwel renteloze 
leningen, die naarmate van de 
mogelijkheden geheel of gedeel
telijk worden terugbetaald. 

Tenslotte kunnen tussenkomsten 
ook voorschotten zijn op te 
verwachten middelen. In dit geval 
vermijden we dat punctuele 
schulden ontstaan, die al te vaak 
een permanent karakter krijgen. 

Waarvoor wordt een tussenkomst 
gevraagd ?

We kunnen drie grote categorieën 
van vragen onderscheiden:
• Dossiers die betrekking hebben 

op medische en paramedische 
kosten staan bovenaan de lijst. 
Erg vaak wordt een tussenkomst 
gevraagd voor ziekenhuiskosten, 
soms ook voor (dure) medicatie, 
of voor hulpmiddelen (vb. een 
rolstoel).

• Dossiers die verband houden 
met huisvesting komen op de 
tweede plaats. Hier gaat het 

onder meer om energiekosten, 
of om uitrustingsgoederen, zoals 
vb. een nieuw ver war mings
toestel in het begin van de winter 
of een ijskast, of om een ‘start
pakket’ tweedehands meubelen: 
vaak kleine bedragen, die mensen 
in armoede echter niet kunnen 
ophoesten. Of nog om enkele 
maanden huur, of een huur
waarborg…

• Een derde grote categorie 
tenslotte betreft mensen met 
een – beperkte – schuldenlast, 
die echter voor hen onover
komelijk is, en zou meebrengen 
dat ze in een onomkeerbare 
neerwaartse spiraal dreigen 
terecht te komen.

Mevrouw Jeannine is een weduwe 
zonder kinderen. Ze woont in 
een sociale woning, heeft een 
klein pensioentje en sukkelt met 
haar gezondheid.
In 2016 ging ze een lening aan om 
een noodzakelijke oogoperatie 
te ondergaan. Zonder deze 
operatie was de kans groot dat 
ze blind zou worden. 
Onlangs kreeg ze een opleg in 
de personenbelasting te betalen. 
Jeannine is toen zelf naar de 
belastingdienst gestapt om een 
afbetalingsplan te laten opstellen. 
Ondertussen kwam ook de 
eindafrekening van elektriciteit 
en gas. De maandelijkse huur, de 
afbetaling van de lening, samen 
met alle andere rekeningen werden 
teveel om te betalen. 

Jeannine kon gedurende enkele 
maanden de huishuur niet betalen. 
Daardoor dreigt de sociale 
huis vestingsmaatschappij nu 
haar uit huis te zetten.
Mevrouw wordt momenteel 
begeleid door een CAW. Deze 
dienst probeerde om de rekeningen 
via het OCMW te laten betalen. 
Maar aangezien het pensioentje 
van Mevrouw Jeaninne net iets 
te hoog ligt, kan het OCMW niet 
tussenkomen. Het OCMW zou 
wel bereid zijn om de kosten bij 
de apotheek ten laste te nemen.
Het Crisisfonds nam de kosten 
voor de eindafrekening van de 
energiekosten op zich, zodat 
Mevrouw Jeaninne haar huur
achterstand kan aanzuiveren en 
weer ademruimte krijgt.

Het gezin D. uit Slowakije kwam 
enkele jaren geleden naar België, 
omdat ze zich in hun thuisland 
niet meer veilig voelden en er 
ook geen toekomst zagen voor 
hun twee kinderen.
Er woonde al familie van hen in 
ons land. Die hielp de vrouw van 
het gezin D. aan werk als poets 
vrouw. Haar man is een stuk 
ouder dan zij en zijn conditie is 
niet optimaal.
Mevrouw D. verloor haar werk op 
het moment dat ze zwanger was 
van een derde kindje. Omdat ze 
de maandelijkse lasten niet langer 
kon betalen, stopte ze het huur 
contract. Omdat ze nu dakloos 
zijn, verloren ze ook hun recht 

op kinderbijslag.
Het gezin leeft nu op straat en 
verblijft s’ nachts in de nachtop
vang. De twee oudste kinderen 
gaan overdag naar school.
Enige tijd geleden kwamen ze hulp 
zoeken bij het CAW. Daar wordt 
geprobeerd om voor hen een 
woonst te vinden bij het project 
leegstand. Er wordt ook gezocht 
naar werk voor de beide ouders.
Aan het Crisisfonds wordt gevraagd 
of het kan tussenkomen in een 
busabonnement voor de ouders, 
zodat het voor hen wat gemak
kelijker wordt om naar werk te 
zoeken en de kinderen naar school 
te brengen. Het Crisisfonds heeft 
deze vraag positief beantwoord.
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