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Met vele uitgestrekte handen 
doorbreken we het isolement 
van virus en armoede 
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Beste Caritas-sympathisant, 

Op het einde van het jaar vestigen we traditiegetrouw met Caritas Hulpbetoon de aandacht 
op de precaire omstandigheden waarin vele mensen die het normaal al moeilijk hebben, de 
winter moeten doorkomen. Dit jaar zal dat voor velen nóg moeilijker zijn dan anders. Om-
wille van de corona-pandemie, die ons allen in de greep houdt. Maar voor wie al nauwelijks 
alternatieven heeft, is de situatie des te prangender. Hulp blijft dus meer dan ooit nodig. 

Op de volgende pagina’s staan we aan de hand van enkele cijfers even stil bij wat corona 
voor deze mensen betekent. Nog een schep er bovenop. Cijfers en percentages geven een 
idee van de omvang van een probleem, maar vatten niet alles: niet de eenzaamheid, niet 
de wanhoop, niet de rauwe pijn van mensen die geen uitweg meer zien. 

Maar we geven ook enkele voorbeelden van projecten waar men er in slaagt wel verbin-
ding te maken. Waar mensen hun hand uitstrekken naar andere mensen – het thema 
van de Werelddag van de Armen dit jaar – over grenzen van armoede heen. Een uitgesto-
ken hand als teken van nabijheid, solidariteit en liefde. Sprankeltjes van licht en hoop in 
donkere dagen. Sprankels van hoop en licht die ook mogen verwijzen naar het Licht van 
Kerstmis. 

We zijn op die manier met Caritas Hulp-
betoon aanwezig in verschillende steden. 
We lichten er enkele projecten uit, waar we 
dieper op ingaan. Meer voorbeelden vind 
je op onze website. Als Caritas-organisa-
tie blijven we in onze werking de nadruk 
leggen op de nood aan opvang, zeker in de 
winter, en zeker voor families met kinderen. 
Kinderen moeten kunnen dromen van hun 
toekomst en plannen maken, en niet ver-
kleumd wachten tot de nachtopvang weer 
de deuren opent. 

Mensen nabij zijn, hen behalve een warme 
kop soep ook menselijke warmte bieden, 
contact en ontmoeting, hulp en (juridische) 
ondersteuning, en vooral, doorheen al deze 
dingen: een erkenning als medemens. En 
hoop op een andere en betere toekomst! 
Dat is precies wat de medewerkers en de 
vele vrijwilligers van de projecten, waarvoor 
we met deze oproep uw steun vragen, 
proberen te doen.

We blijven geloven dat we, met de hulp van 
velen, voor vele anderen kleine wonderen 
kunnen verrichten, en dat we voor deze 
mensen de hoop op een nieuw leven 
kunnen laten opgroeien als een mosterd-
zaadje: van iets zeer kleins, tot een heel 
grote boom. 

We rekenen daarvoor ook opnieuw op uw 
steun. Helpt U ons helpen? 

Van ganser harte dank ! 

Dominic Verhoeven Bruno Aerts
Ondervoorzitter Voorzitter



Nachtopvang wordt in de meeste steden door de overheid voorzien tijdens 
de wintermaanden. Dagopvang is minder noodzakelijk, is de redenering. 
Toch blijkt het voor velen een grote uitdaging, vooral voor moeders met kin-
deren, oude en zieke mensen. Caritas Vlaanderen ondersteunt daarom met 
haar operationele werking Caritas Hulpbetoon initiatieven van dagopvang 
voor dak- en thuislozen en andere kwetsbare mensen. Bovendien blijven wij 
slaapzakken, matrassen en hygiënekits verdelen aan deze organisaties. 

Welke gevolgen heeft Covid-19 voor het aantal daklozen en het aantal  
winteropvangplaatsen? Er zijn jammer genoeg geen officiële cijfers van  
het aantal daklozen in Vlaanderen, enkel schattingen van organisaties.  
De algemene vraag naar voedselpakketten bij de Voedselbanken in Vlaan-
deren was in juni al met 15% gestegen tegenover vorig jaar. Dit lijkt een 
indicatie voor een stijgend aantal daklozen.

In Parijs steeg het aantal daklozen in één jaar tijd met 13%. In Londen blijkt 
een stijging van 21%. In Amsterdam gaat het om een verdubbeling. Bij 
gebrek aan statistieken, kunnen we er alleen vanuit gaan dat België deze 
trend volgt. 

In Brussel slaakten organisaties als Dokters van de Wereld en SOS Jeunes 
in november een noodkreet: de opvangcapaciteit voor kwetsbaren in het 
Brusselse gewest was verzadigd. En het aantal plaatsen nam, ondanks 
de coronacrisis en de winter af. In de tweede coronagolf werden de regels 
verstrengd, en om de afstandsregels te respecteren, daalde de capaciteit. 
In heel het Brusselse gewest waren er 3000 opvangplaatsen voor daklozen, 
maar toch bleek er nog een acuut tekort. In deze moeilijke periode zou de 
steun aan dak- en thuislozen geen optie, maar een collectieve verantwoor-
delijkheid moeten zijn van overheid en maatschappij. Als de meest kwets-
baren niet als eerste worden opgevangen, dan wordt deze doelgroep een 
tikkende tijdbom. 

In Antwerpen werden er extra plaatsen gecreëerd. Daklozen die in quaran-
taine moeten, kunnen terecht in een afzonderlijke opvangplaats. Hopelijk 
moeten ze daar deze winter niet vechten voor een plaats in een al overvol 
opvangcentrum. Maar hoeveel onder hen worden effectief getest? En hoe 
moet het overdag? In Parijs bleek uit een steekproef van Artsen zonder 
Grenzen al dat de besmettingsgraad met corona bij kwetsbare mensen vele 
malen hoger ligt dan bij de doorsnede van de bevolking. Ruim de helft blijkt 
er getroffen. Behalve corona, heeft deze doelgroep vaak al heel wat andere 
zorgen te torsen. 

Welke impact heeft Covid-19 op de leefomstandigheden en de gezond-
heid van daklozen? Dak- en thuislozen in Vlaanderen moeten vechten voor 
een plaats in overvolle opvangcentra. Ze hebben geen toegang meer tot 
de voedseloverschotten van de horeca en ook veel dagcentra houden hun 
deuren gesloten. In de initiatieven van dagopvang die Caritas Vlaanderen 
bevroeg, bleek dat de medewerkers er alles aan doen om de werking te 
blijven garanderen op een veilige manier.

‘De Fontein’ is een initiatief van de Orde van Malta.  
De Orde vindt zijn oorsprong al in 1048 bij de 
Hospitaalridders. De klemtoon lag sindsdien steeds 
op de armen en de zieken. Nog altijd biedt de Orde 
van Malta humanitaire en socio-medische bijstand 
aan kansarmen, armen en zieken, in de geest van 
de christelijke naastenliefde. De Orde is actief in 
meer dan 120 landen. Zij biedt zomerkampen aan 
voor kinderen in nood, organiseert bedevaarten voor 
zieken en ondersteunt en begeleidt vrijwilligers in 
ziekenhuizen. In België heeft zij opvangtehuizen ‘De 
Fontein’ in Brussel sinds 1996,  
in Luik vanaf 1999 en in Gent vanaf 2013. 

Coördinator Catherine Inghels: “Onze dienstverlening 
bestaat uit douchemogelijkheid en verpleging. Onze 
doelgroep zijn de dak- en thuislozen. Ze kunnen hier 
ook de kleding wassen. Het heeft immers weinig nut 
om je te douchen en vervolgens je vuile kleding weer 
aan te doen. De was is wel beperkt tot 2 kg, per aan-
wezige persoon, omdat we iedereen aan bod willen 
laten komen. De was is verplicht verbonden aan een 
douche. Onze diensten zijn gratis. Per voormiddag 
kunnen we 20 à 30 mensen hulp bieden. Douchen 
gebeuren niet op afspraak. We blijven aanwezig tot 
iedereen zich heeft kunnen wassen.”

“De mensen krijgen een netje waarin ze hun kledij 
kunnen stoppen. Het nummer op het netje wordt 
gelinkt aan hun naam. Die naam hoeft niet hun echte 
naam te zijn, maar we vragen wel dat ze steeds 
dezelfde naam gebruiken. We hanteren een betrouw-
baar administratief systeem, om zo misverstanden 
over hun eigendommen te vermijden.”

“Waardigheid staat centraal in de Orde van Malta. 
Met de douchebeurt en wat propere kleren geven 
we hen een minimum van aandacht. Het is gezond 
om een beetje aandacht te vragen, menen we.”

“We zijn een kleine ploeg. Onze werking bestaat 
dankzij giften.” De Fontein maakt deel uit van het 
netwerk van KRAS Gent. Caritas Hulpbetoon steunt 
De Fontein met  winteractie financiering.

Reflectie: Impact Covid-19 op het aantal 
daklozen en hun leefomstandigheden

De Fontein, Gent

Catherine Inghels, De Fontein



Café Anoniem, Hasselt

Opening Lübecksite, Gent

Menstruatie-armoede

Uit ons rapport  
‘Dubbel Taboe’ bleek dat 
menstruatie-armoede 
bestaat in Vlaanderen. 
Het rapport werd 
veelvuldig opgepikt 
in de media (o.a. Het 
Nieuwsblad, De Morgen, 
VRT NWS, Radio 1, 
MO*, Sociaal.net) en 
geraakte ook tot in het 
parlement. We hopen de 
fundamenten te hebben 
gelegd voor een concrete 
aanpak van het probleem.

Café Anoniem is een project van Samenlevingsopbouw Rimo Limburg. Het gaat 
om een dagopvang voor kwetsbare mensen (waaronder dak- en thuislozen, men-
sen met een verslavingsproblematiek of mensen die psychisch lijden) in Hasselt.

Heidi Bosselaers, teamcoördinator van Café Anoniem: “We krijgen gezonde 
maaltijden aangeboden via het ziekenhuis, in opdracht van de Stad Hasselt, opdat 
mensen bij ons voor 3 euro kunnen komen eten. Mensen vinden bij ons een nette 
badkamer waar ze zich kunnen douchen, waar ze hun kleren kunnen wassen en 
drogen of hun spullen veilig kunnen opbergen in een locker. Ze kunnen bij ons ook 
een partijtje biljart of tafelvoetbal spelen, of deelnemen aan muzische of sportieve 
activiteiten, terwijl hun gsm veilig ligt op te laden. En bovenal kunnen ze er aan-
kloppen bij een CAW-hulpverlener, een psycholoog of straatverpleegkundige. 

Wij luisteren, wij proberen hen te ver-
sterken. We gaan projecten aan, die 
vaak voortvloeien uit vragen van de 
mensen zelf. Een tijd geleden stelde 
één van de mannen voor: “’t zou mis-
schien helpen als we zouden kunnen 
leren om fietsen te herstellen.” Een 
andere bezoeker bleek hierin ervaring 

te hebben. Dan is hij begonnen om dit aan te leren aan de anderen. Nu staan 
er hier een aantal standaarden waarop ze aan hun fietsen werken. In de zomer 
willen ze groenten beginnen kweken. Er staan hier dus nu ook drie kweekbakken. 
Ik kijk soms tegen zoveel spullen op, maar aan de andere kant: ze zijn bezig met 
competenties te ontwikkelen, ze leren elkaar dingen aan. Daar zit een onschatba-
re waarde in.”

Met de COVID-crisis mogen er maar 13 mensen per keer binnen. Ons lokaal verleent 
zich met deze maatregelen voor geen grotere capaciteit. We werken nu met een 
aanwezigheidslijst, zo komen er per dag toch een 20 tot 25-tal mensen over de vloer. 
Maar het voordeel is dat we meer tijd krijgen om met onze doelgroep bezig te zijn.”

Caritas Hulpbetoon ondersteunt Café Anoniem in deze coronacrisis met slaap-
zakken en hygiënekits. “Frank (Deloffer, bischoppelijk gedelegeerde voor de 
diaconie) kwam hier op bezoek en vroeg me wat ik nodig had. Ik wist niet goed 
wat gezegd. Het overkomt me niet vaak dat mensen me vragen welke hulp ik kan 
gebruiken. De eerste hulpgoederen zijn allemaal verdeeld. Jullie komen net op 
tijd om een tweede lading hulpgoederen te verstrekken.”

Het project Postmobiel wonen is een tijdelijke sa-
menwerking (van 3 jaar) van Caritas Vlaanderen met 
Stad Gent en ging begin november van start. Het 
project huisvest alleenstaanden en gezinnen, uit de 
diverse kampementen, en heeft als doel hen goede 
en stabiele woon- en leefomstandigheden te bieden, 
die hen in staat stellen een toekomst op te bouwen.  
Meer info op www.caritasvlaanderen.be

DUBBEL TABOE 
Menstruatie-armoede in Vlaanderen

Café Anoniem (RIMO Limburg) Café Anoniem (RIMO Limburg)

"In de projecten ontwikkelen 
ze competenties,
ze leren elkaar dingen aan. 
Daar zit een onschatbare 
waarde in."

We zetten ditmaal Café Anoniem en De Fontein 
in de kijker. Het zijn slechts enkele voorbeelden 
van organisaties die we steunen met operatio-
nele hulpverlening in het kader van Covid-19 en 
met de opbrengst van de winteropvang-actie. 

Meer info op
www.caritasvlaanderen.be/nl/hulpverlening

Meer info op www.caritasvlaanderen.be/nl/services/
menstruatie-armoede-vlaanderen



Indien u wilt dat uw gift wordt opgeladen 
in uw digitale belastingaangifte, 
dient u uw rijksregisternummer te 
vermelden in de mededeling 
van de overschrijvingsopdracht.
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Verschijnt driemaandelijks.  
Oplage: 4 150

Verantwoordelijke Uitgever
Dominic Verhoeven
Ondervoorzitter  
Caritas Hulpbetoon vzw
dominic.verhoeven@caritas.be

We willen de anonimiteit van onze hulpvra-

gers waarborgen. De hier gebruikte foto’s 

hebben dan ook geen betrekking op hen.

Redactie & administratie
Caritas Hulpbetoon vzw
Liefdadigheidsstraat 39,  
1210 Brussel
T +32 (0)2 608 00 73
Caritas.hulpbetoon@caritas.be

Grafisch ontwerp en druk 
Licap – Halewijn NV
Guimardstraat 1 – 1000 Brussel

Foto’s: Caritas Vlaanderen,  
Rimo Limburg
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60% belastingaftrek  
op uw gift

De coronamaatregelen hebben ook de 
non-profitsector hard getroffen. 
Daarom besliste de federale overheid in juni 
om de belastingvermindering voor giften aan 
erkende instellingen in 2020 te verhogen van 
45% naar 60%. Hebt u al een gift van meer 
dan 40 euro gedaan dit jaar, of plant u deze 
gift dit jaar nog te doen, dan krijgt u 60% van 
uw gift terug via uw belastingaangifte. 
Wanneer u dus bv. 100 euro doneert, kost u 
dat in werkelijkheid 40 euro.

Kerst en Advent zijn momenten om vooruit te kijken. 

In deze donkere dagen wensen we je hoop, 

licht in de duisternis en verbondenheid met elkaar, 

ook met kwetsbare mensen in onze samenleving. 

We danken je voor jouw solidariteit en engagement.

Zalige Kerst en een gelukkig Nieuwjaar!

Kerstwensen


