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Iedereen heeft recht op warmte, 
ook en vooral in de winter

© Isabelle Pateer

Brussel, 23 november 2018

Beste Caritas-sympathisant,

Op het einde van het jaar vestigen we traditiegetrouw met Caritas Hulpbetoon 
en samen met alle Caritasgeledingen de aandacht op de precaire omstandig-
heden waarin vele inwoners van ons land de winter moeten doorkomen.

We versturen deze CH Info reeds in november, nog voor de winter echt losbarst. 
Dat hopen we tenminste. Want op het weer hebben we geen vat. Het kan een 
gure, koude winter worden, of een zachte. Hij kan er snel zijn, of nog lang op 
zich laten wachten. Waar we wel zeker van zijn, is dat het aantal mensen dat 
nood heeft aan hulp en opvang, ook dit jaar alweer niet zal afnemen. Op de 
meeste plaatsen wordt nachtopvang voorzien, maar overdag kunnen mensen 
vaak nog steeds nergens terecht. Hulp blijft dus dringend nodig.

Op de volgende pagina’s bieden we u een overzicht van een aantal projecten 
die we vanuit deze campagne ondersteuning willen bieden. De lijst is niet vol-
ledig, maar geeft toch een beeld van de verschillende vormen van directe 
hulpverlening die met uw steun gestalte krijgen. We zijn op die manier 
aanwezig in verschillende steden van het land: Brussel, Gent, Antwerpen, 
Charleroi, Luik, Mechelen. Het is niet toevallig dat juist in de steden de nood 
het hoogst is.

Als caritasorganisaties blijven we in onze werking de nadruk leggen op de nood 
aan huisvesting en opvang, zeker in de winter, en zeker voor families met 
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.

Maar mensen hebben ook nood aan menselijke warmte, aan contact en 
ontmoeting. We willen op die manier ook de nadruk leggen op de nood aan 
erkenning. Het gaat ook om onze persoonlijke betrokkenheid bij mensen in 
armoede, mensen in nood. In zijn boodschap naar aanleiding van de 
Werelddag van de armen verwoordt Paus Franciscus het zo:

Door als Caritasorganisaties samen te werken en onze krachten te bundelen, 
willen we sterker staan, om samen ook méér te kunnen doen. En we rekenen 
daarvoor ook opnieuw op U!

Samen kunnen we méér !

Dominic Verhoeven Bruno Aerts
Ondervoorzitter Voorzitter

Mede namens onze zusterorganisaties

‘maar toch kan het een teken van samen delen zijn voor hen die in nood verkeren, 
om de actieve aanwezigheid te voelen van een broeder en een zuster. (…)  
De zorg van de gelovigen mag zich niet beperken tot een vorm van bijstand - 
hoe noodzakelijk en gepast op het eerste ogenblik ook -, maar vereist de 
“aandacht van liefde” die de ander als persoon eert en zijn welzijn zoekt.



Een warme omgeving: vertrekpunt voor een warme toekomst

Actie  !
We hebben een mooie, lange 
zomer gekend, maar sinds begin 
november is de koude terug in het 
land. Voor wie geen dak boven het 
hoofd heeft, zijn de kopbrekens 
terug. Hoe komen we dit jaar de 
winter door ? De overheid voorziet 
in de meeste steden wel een vorm 
van nachtopvang, om de winterse 
toename in de vraag naar opvang 
het hoofd te bieden. Laten we de 
omschrijving ‘normale’ vraag 
alleszins vermijden: ook in andere 
omstandigheden kan het feit van 
dakloos te zijn nooit als ‘normaal’ 
beschouwd worden. Maar als de 
temperaturen onder nul duiken, 
worden precaire leefomstandig
heden natuurlijk nog des te 
prangender.

De toename van het aanbod voor 
nachtopvang betekent daarom 
nog niet dat er ook overdag – 
wanneer de meeste nachtopvang 
gesloten is – geen vraag naar 
opvang zou zijn. Zeker voor mama’s 
met jonge kinderen, of voor oude 
en zieke mensen is die vraag even 
prangend. Daarom steunen we 

met Caritas Hulpbetoon organisaties 
die zich bekommeren om de opvang 
overdag. Met een warm lokaal, 
een warme kom soep, een warme 
babbel, of nog de kans op het 
stellen van vragen en het krijgen 
van administratieve begeleiding 
en ondersteuning.

En het gaat daarbij zeker niet alleen 
om de warme temperatuur en de 
droge plek. Maar ook om interper
soonlijke omgevingswarmte, 
contact en ontmoeting, de kans 
tot een gesprek waarmee je als 
persoon wordt toegesproken: als 
dakloze in een stationshal of 
shoppingcentrum word je maar al 
te vaak bekeken als een ‘probleem’, 
of als bron van een ongemakkelijk 
gevoel bij passanten. Je moet er 

geen moeite voor doen, om als 
dakloze gedurende een hele dag 
niet te worden aangesproken…

Met een warme winteropvang 
beogen we net ook dat: een 
luisterend oor, een normaal 
gesprek waarin mensen zichzelf 
mogen zijn en niet als ‘probleem’ 
worden weggezet. En waarbij ook 
de talloze vrijwilligers zich als 
medemens investeren. Die 
persoonlijke betrokkenheid is 
precies ook waar Paus Franciscus 
naar verwijst naar aanleiding van 
de Werelddag van de armen die 
hij in het leven riep. 

‘Die roepen in nood, naar hen 
luistert de Heer’. Met dit vers uit 
Psalm 34 verwijst Franciscus naar 

Gods erbarmen, dat echter maar 
mogelijk gemaakt wordt door 
onze betrokkenheid: God heeft 
geen andere handen dan de onze. 
“Iedere christen en iedere  
gemeenschap is geroepen om 
instrument van God te zijn voor 
de bevrijding en de vooruitgang 
van wie arm is, zodat zij zich ten 
volle kunnen integreren in de 
maatschappij”, als de paus. En dit 
vereist ook: als persoon erkend en 
benaderd te worden zonder 
overdreven betutteling, en 
evenzeer zonder vooroordelen. 
Een warme benadering dus. 
Opdat medemenselijkheid, 
naastenliefde kansen mag 
bieden voor een warme toekomst. 

“Maar toch kan het een teken van samen delen zijn voor hen die in nood verkeren, om de 
actieve aanwezigheid te voelen van een broeder en een zuster. (…)De zorg van de gelovigen 
mag zich niet beperken tot een vorm van bijstand - hoe noodzakelijk en gepast op het 
eerste ogenblik ook -, maar vereist de “aandacht van liefde” die de ander als persoon 
eert en zijn welzijn zoekt” : Paus Franciscus.



Een warme omgeving: vertrekpunt voor een warme toekomst

Mechelen:  
het Koraalhuis 

Het Koraalhuis is een inloophuis in 
Mechelen, gevestigd in het Groot 
Begijnhof; een plek van ontmoeting 
en een plek voor mensen in nood. 
Het Koraalhuis wordt gedragen 
door de Mechelse parochies. 

De gasten van het Koraalhuis zijn 
een bonte mix van jong en oud, 
blank en gekleurd, alleenstaand of 
met een gezin, met en zonder 
kinderen, met en zonder papieren, 
katholiek, moslim, ongelovig of 
zoekend. Sommigen zijn al jaren 
vaste klanten, anderen springen 
eens binnen. Wat ze delen, is dat 
ze leven in armoede: eenzaam, 
met (zware) financiële problemen, 

langdurig ziek, dakloos, en 
ver vreemd van hun familie en om
geving.

Zij maken vooral gebruik van de 
doucheruimte, van het beschikbare 
internet en van de telefoon. Ook 
de warme soep met brood doet 
deugd. Maar wat zeker ook 
aantrekt is de gelegenheid voor 
een gesprek en een babbel, met 
elkaar of met iemand bij wie ze 
terecht kunnen met praktische 
vragen zowel als levensvragen…

Brussel:  
Brussel Onthaal  Open deur (BOOD)

In hartje Brussel, in één van de 
kleine huizen gekleefd tegen de 
SintNiklaaskerk, bevindt zich 
‘Brussel Onthaal Open Deur’ – 
‘Bruxelles Accueil Portes Ouvertes’, 
dat destijds werd opgericht op 
initiatief van priesters en leken van 
het dekenaat BrusselCentrum.

De deur staat er open voor iedereen, 
zowel voor mensen met praktische, 
administratieve, juridische of 
sociale vragen, als voor mensen 
die op zoek zijn naar zingeving, of 
mensen die psychisch kwetsbaar 
zijn. Het publiek is zeer divers en 
bestaat uit vele nationaliteiten, 
maar waarvan de Belgen de grootste 
groep uitmaken. 

Reflectie !
Caritas Hulpbetoon ondersteunt organisaties in verschillende 
steden in Vlaanderen: Mechelen, Gent, Brussel, Antwerpen. 
Het is immes niet toevallig dat juist in de steden de nood het 
hoogst is. We stellen ze hieronder aan u voor.  
 

De mensen worden beluisterd, en 
waar nodig doorverwezen naar 
meer gespecialiseerde instanties. 
Een sociaal hulpfonds laat toe 
mensen in nood eenmalig te 
helpen in situaties waar de officiële 
instanties niet kunnen tussenkomen. 

Gent:  
opvangtehuis ‘De Fontein’

Het opvangte
huis ‘De Fontein’ 
werd in 2013 
opgericht door 
de Orde van 

Malta, als derde vestiging na 
eerdere soortgelijke initiatieven in 
Brussel en Luik. De Fontein maakt 
deel uit van het netwerk KRAS en 
bevindt zich op het Edmond Van 
Beverenplein in Gent.

De Fontein onthaalt daklozen en 
personen die in grote armoede 
leven. Vrijwilligers bieden er een 
luisterend oor aan de meest 
uitgesloten mensen van onze 
maatschappij, bij een kop koffie of 
een tas soep. Ze krijgen er toegang 
tot basishygiëne en verpleegkun
dige zorg, kunnen er zich douchen 
en naar de kapper, en kunnen er 
hun kleren wassen, zodat ze hun 
zelfrespect en eigenwaarde kunnen 
herwinnen en hun sociale contacten 
kunnen versterken.

Antwerpen:  
dagopvang in ‘t Vlot en in ‘t Café

In Antwerpen wordt de nachtelijke 
opvangcapaciteit gedurende de 
wintermaanden sterk uitgebreid 
door de stad, maar op het vlak van 
dagopvang is er nog veel braak
liggend terrein. Om te vermijden 
dat daklozen zich moeten richten 
op wachtzalen van stations en 
andere openbare instellingen voor 
wat warmte, worden de bestaande 
inloopcentra vanuit het midden
veld extra uitgebreid qua vrijwillige 
medewerkers, zo ook bij het Vlot en 
in ’t Café. Er wordt ook extra voorzien 
in warme soep of warme maaltijden 
en in medische ondersteuning.
 
De doelgroep bestaat hier uit 
jongeren vanaf 18 jaar met psycho
logische problemen of een 
verslavingsproblematiek, tot en met 
vereenzaamde gepensioneerden…
 
Er worden creatieve en ont span
nings activiteiten aangeboden 
zoals gezelschapsspelen en films. 
Tegelijk wordt er ruimte gecreëerd 
voor gesprekken met vrijwilligers 
en begeleiders, maar ook voor 
onderlinge uitwisseling tussen de 
bezoekers.

’t Vlot, Lange Beeldekensstraat 20, 
2060 Antwerpen
’t Café, Lange Scholierstraat 94, 
2060 Antwerpen
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Zusterprojecten in Brussel en Wallonië
‘Punt 32’, Onthaal voor daklozen 
te Brussel

Sinds februari 2014 heeft de 
Brusselse Vereniging van Pastorale 
Werken in Brussel Centrum een 
onthaalplaats geopend op de 
Adolphe Maxlaan, 57 te 1000 
Brussel, beter bekend als Punt 32, 
waar daklozen of behoeftigen 
van maandag tot vrijdag tussen 
11.00 en 13.00 uur een plek 
kunnen vinden, waar ze welkom 
zijn voor koffie, thee, soep en 
broodje.

Elke week organiseert het 
Centrum voor Algemeen Welzijns
werk Brabantia – de antenne 
Caritas International op donder
dag en de antenne Brussel Onthaal 
Open Deur op dinsdag een 
sociale permanentie ter plaatse. 

Er worden ongeveer 300 mensen 
onthaald op Punt 32, waarme het 
aantal verdubbeld is ten opzichte 
van vorig jaar. Naast alleenstaande 
mannen kloppen er nu vooral 
alleenstaande jonge meisjes en 
jongens aan, die op doortocht 

zijn in ons land. De maatschap
pelijk werkers bieden hen een 
luisterend oor. Voor wie meer 
informatie nodig heeft, is er een 
apart lokaaltje beschikbaar voor 
een vertrouwelijk gesprek.

De maatschappelijke werker 
luistert naar hen en probeert voor 
hun problemen een oplossing te 
bieden, of verwijst hen door naar 
specifieke diensten met betrekking 
tot procedures, administratie, 
huisvesting, werk of andere 
noden.

Caritas Secours – van voedsel
bedeling tot nachtpatrouilles 

In Franstalig België groeperen de 
afdelingen van “Caritas Secours” 
heel wat verenigingen die actief 
betrokken zijn bij de hulpverlening 
tijdens de winterperiode. Sommige 
organisaties verdelen voedings
middelen, kleding en dekens. 
Anderen gaan ’s nachts de straat 
op, zoals ‘Les Sentinelles de la 
nuit’, met soep en koffie voor de 

daklozen, en voor een babbel, ze 
verwijzen naar mogelijke 
opvangplaatsen, of naar de 
hulpdiensten indien nodig.

Vrijwilligers van Caritas Secours 
nemen ook deel aan het ‘Carrefour 
Santé Social’ in Luik, waarbij 
verschillende organisaties samen
werken rond de opvang van 
dak  lozen in een oude kazerne. 
Naast sociale begeleiding biedt 
deze structuur ook verpleegkundige 

zorgen aan en biedt ze mogelijk
heden om zich te verfrissen, te 
douchen, of de was te doen. 

Op vlak van huisvesting, werd het 
project ‘Résilien’tiel’ opgericht, 
dat als doelstelling heeft de 
dak lozen een tijdelijke huisvesting 
aan te bieden en hen rechtstreeks 
hulp verleent met bus en 
treinkaarten en met maaltijden. 


