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Eén jaar later, helpen blijft nodig
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Beste schenker,

We zijn nu meer dan een jaar na de complete lockdown van maart 2020. 
De derde golf loert nog steeds om de hoek, maar de vaccinatiecampagne brengt toch ook 
wel stilaan de hoop op een meer normale zomer terug. 

Corona heeft onuitwisbare sporen nagelaten bij de meeste inwoners van ons land. Maar 
de veerkracht van mensen is groot. We kunnen ook deze crisis te boven komen. Maar niet 
als mensen er alleen voor staan, als ze alleen hun boontjes moeten doppen. Dan gaat het 
voor velen niet lukken. Slagen kunnen we alleen, als we het sámen doen, er samen onze 
schouders onder zetten. 

Anders dreigen kleine problemen onoverkomelijke hindernissen te worden. Als je reeds in 
een penibele situatie zit, kan één tegenslag al gemakkelijk een sneeuwbaleffect hebben dat 

kan leiden tot onoverkoombare problemen. 
Halen we het einde van de maand? 
Hoe kunnen mijn drie kinderen afstandson-
derwijs volgen, met één oude computer? 
Ga ik toch minstens eten voor hen kunnen 
kopen? 

Vaak kan een kleine tussenkomst wonde-
ren doen, maar is het zaak om snel in te 
grijpen om veel groter leed te vermijden. 
Dat is precies wat Caritas Hulpbetoon doet 
met haar Crisisfondswerking:  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. 

Via de Crisisfondswerking geeft Caritas 
Hulpbetoon mensen die echt in nood 
zitten, een steuntje in de rug, en op die 
manier ook de kans op een nieuwe start. 
Onze Crisisfondswerking vormt daarmee 
een hoeksteen van de werking van Caritas 
Hulpbetoon, dag in dag uit. In deze CH-Info 
laten we u ook kennismaken met enkele 
van de gezichten achter de crisisfondsen, 
en laten we hen aan het woord over hun 
ervaringen.

We vragen u opnieuw om een gift te 
overwegen: we hebben uw steun immers 
broodnodig, om onze werking blijvend 
mogelijk te maken. Nu meer dan ooit. 
Uw gift laat ons toe mensen, die door brute 
pech of door de impact van de crisis kopje 
onder dreigen te gaan, toch in staat te stel-
len om 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



Met de operationele werking van Caritas Vlaan-
deren, ‘Caritas Hulpbetoon’, willen we een ant-
woord bieden op de nood aan ondersteuning 
van mensen in een precaire situatie. Caritas 
Hulpbetoon vult daarmee vaak de gaten in de 
ondersteuning van andere sociale instanties, 
waarvoor geen reguliere financiering voorhan-
den is. 

We ondersteunen mensen, ongeacht hun 
levensbeschouwing, wanneer zij bijkomend, 
onverwacht tegenslag krijgen. We verlenen 
financiële hulp, via een begeleidende organisa-
tie, wanneer zij in een dringende, uitzonderlijke 
nood verkeren, waarbij alle andere mogelijke 
hulpbronnen uitgeput zijn. 

Medewerkers van professionele, sociale dien-
sten (CLB, CAW, OCMW, CIG, …) komen in dat 
geval met hun vraag bij ons terecht.  
De hulpvragen worden regionaal behandeld. 
In de bisdommen Brugge, Gent, Hasselt en 
Antwerpen gebeurt dit door een regionaal 
Crisisfonds van Caritas Hulpbetoon. Caritas 
Hulpbetoon Centraal neemt de aanvragen uit 
Vlaams-Brabant en Brussel rechtstreeks op. 
Een commissie oordeelt of de vraag voldoet 
aan de vooropgestelde criteria en kent de mid-
delen toe aan de begeleidende sociale dienst 
die het geld dan ter beschikking stelt aan de 
mensen in nood. Financiële nood staat nooit 
op zich. Onze beperkte bijdrage kan een duw 
geven aan schuldbemiddeling of budgetbege-
leiding. Met een kleine tussenkomst hopen we 
het verschil te maken en een nieuw perspectief 
te kunnen bieden.

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

Crisisfondsen 
binnen Caritas Vlaanderen

Gezichten achter de Crisisfondsen 

“Bij de oprichting zelf was ik niet betrokken, maar ik kwam erbij 
na de eerste aanvragen. De afwisselende taken en het contact 
met heel veel mensen beviel me zodanig goed, dat ik gebleven 
ben. Ik heb het gevoel dat ik iets heb kunnen bijdragen, dat men-
sen iets aan mij hebben gehad. Als je iets doet, moet je dat met 
hart en ziel doen, vind ik. Dat heb ik ook zo gedaan.

Bij het Crisisfonds worden we geconfronteerd met erge situ-
aties. Soms denk ik dan: ‘Hoe kan iemand zoveel tegenslag 
krijgen?’. Het gaat dan om zaken als werkloosheid, het huis in 
slechte staat, een kind met een beperking, een plotse ziekte.  
Hoe is het mogelijk dat problemen zich soms zo opstapelen? 
Maar vaak betekent onze beperkte hulp echt een wereld van 
verschil.

Het Crisisfonds zal nodig blijven. Voor sommige situaties is er 
namelijk geen structurele oplossing. Toch vindt niet iedereen 
ons. Soms staan hulpverleners weigerachtig tegenover enige 
vorm van ‘caritas’ of liefdadigheid, omdat dat geen structurele 
oplossing is. Maar wij geven maar hulp wanneer onze tussen-
komst ervoor zorgt dat de persoon niet nog meer problemen 
krijgt en hij/zij volledig kopje onder gaat.”

“Door de ervaring met het Crisisfonds heb 
ik geleerd dat de reguliere hulpverlening 
niet voldoende is. Maar ik heb ook het 
belang ingezien van preventief te werken: 
‘Hoe kan je ervoor zorgen dat mensen niet 
in schulden geraken?’, 'Moeten we mensen 
niet begeleiden om geen aankopen te 
doen die ze niet kunnen betalen?’.  
Met het Crisisfonds komen we daarom 
soms tussen in aanvragen,  
mits de voorwaarde om een kredietkaart 
op te zeggen.”

Olga Huylenbroeck
was sinds het prille begin  
een vaste waarde voor het  

Crisisfonds Oost-Vlaanderen. 



“We bieden hulp in concrete cases die misschien klein 
lijken, maar voor de betreffende mensen een belangrijk 
verschil maken. De aanvragen komen steeds via een 
organisatie (zoals De Loodsen, Club de Grijze Kat,  
het CAW, Onthaal Sint-Antonius, enz.). Het is fijn om te 
weten dat de hulp kadert in een begeleidingsproces en 
de mensen dus ook verder begeleid worden door een 
organisatie die ze al kennen.”

Sarah Dewinter

volgt sinds eind 2020 de dossiers van 
het Crisisfonds Antwerpen op, 

in navolging van Christine Vandenburie.

“Ik wil graag eerst de dekenaten leren kennen. Bij de eerste gesprekken die ik 
al gehad heb, valt me op dat heel veel mensen het Crisisfonds niet kennen, wat 
jammer is. Voor heel wat mensen lijkt alles wat met de Kerk te maken heeft, te 
worden verengd tot ‘de verplichting om naar de mis te gaan’. Welke samenwer-
kingen kunnen we intensifiëren, om zo een draagvlak te creëren in de samenle-
ving? Wat kunnen we doen opdat de hulp door meer mensen wordt gedragen 
dan vandaag?"

We verwelkomen

Serge Casier 
bij het Crisisfonds Limburg.

"Voor hulp aan steunvragers is er 
soms weinig draagvlak. 
Dat verandert wanneer we onze 
dossiers een gezicht kunnen geven, 
niet de identiteit van de mensen 
weggeven, maar wel onze hulp 
menselijker maken opdat mensen 
de steunvragers leren kennen. 
De armoedecijfers zijn hier in 
Borgloon hoger dan veel mensen 
denken, armoede ligt hier niet 
‘ver van mijn bed’. Dat moeten we 
de mensen duidelijk maken.”

“Door het Crisisfonds kunnen we de liefdadigheids-
werken van het bisdom Gent doen op een profes-
sionele, gestructureerde wijze. In het begin was het 
wel zoeken hoe we die ‘caritas’ op een eigentijdse, 
professionele manier konden doen. Welke criteria 
moesten we hanteren? Sommige steun bleek niet 
vol te houden. Door voortschrijdend inzicht zijn de 
criteria geworden wat ze nu zijn.
De voorwaarden zijn duidelijk: Zijn alle door de 
overheid bestaande hulpbronnen uitgeput? Is de 
steun eenmalig nodig? Kunnen we ervoor zorgen dat 
de persoon gespaard blijft van nog meer miserie? 
enz. Bovendien oordeelt een groep experten over de 
validiteit van de dossiers. In de projectencommissie 
in Gent zitten sociale werkers uit CM, het CAW, een 
hoofdmaatschappelijk werker van het UZ, … Zij heb-
ben kennis van de wetgeving, van de fondsen waar 
mensen recht op hebben of van instanties waar de 
mensen nog terecht kunnen.”

Bert Vanderhaegen 

Crisisfonds Oost-Vlaanderen is 
bestuurder van Caritas Hulpbetoon 

en hoofdaalmoezenier  
van het UZ Gent. 

“De Kerk moet immers niet datgene doen wat de overheid 
ook al doet. Wij helpen mensen die door de mazen van het 
net vallen. We leven in een samenleving waarin er altijd 
mazen in dat sociale net zijn, maar ik krijg de indruk dat 
die mazen almaar groter worden. Het gaat bijna steeds om 
mensen zoals jij en ik, die ziek worden of tegenslag krijgen  
en dan in moeilijkheden komen.”
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We willen de anonimiteit van onze hulpvra-

gers waarborgen. De hier gebruikte foto’s 

hebben dan ook geen betrekking op hen.
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Caritas Hulpbetoon ontvangt geen subsidies van de overheid,  
maar bestaat alleen dankzij giften. Help jij ons helpen?

Wie vraagt ons om steun?

Bert Vanderhaegen: “Momenteel zien we veel dos-
siers van gezinnen die vragen om een computer: als 
het gezinsbudget dermate gering of belast is, dat ze 
geen pc kunnen aankopen om hun kind op school 
te laten bijblijven of wanneer het voor volwassenen 
noodzakelijk is om hun diploma te kunnen behalen. 
Sinds een aantal jaren is een computer geen luxepro-
duct meer, maar wel een basisproduct, dat nochtans 
niet voor iedereen haalbaar blijkt.”

Olga Huylenbroeck: “Een aanvraag handelde over 
drie broers, waarvan er twee nog studeerden aan de 
universiteit. Hun moeder was plots overleden aan 
een embolie, waardoor ze er voortaan alleen voor 
stonden. Hun sociale dienst deed voor hen een aan-
vraag voor drie maanden huishoudhulp. Ze wilden 
een héél klein deeltje op hun spaarboek zetten om 

op eigen benen te kunnen staan. We zijn tussengekomen in het betalen van de 
huishoudhulp. Maar soms vraag ik mij af: ‘Hoe zou het nu met die jongens gaan?’, 
‘Zouden ze nu op eigen kracht vooruit kunnen?’.”

Olga Huylenbroeck: “Net voor Kerstmis kwam er een dossier binnen van een 
dertienjarige jongen. Zijn moeder verbleef met hem in België. Hij had nog drie 
zussen, maar die verbleven niet hier. Zijn moeder was ziek en is na drie dagen 
overleden. De jongen was tot op het laatst bij haar gebleven en had, eigenlijk te 
laat, de hulpdiensten gebeld. Hij stond er in de kerstperiode alleen voor. Er werd 
hem een voogd toegewezen en die deed bij ons een steunaanvraag. De jongen 
verbleef twee weken bij een pleeggezin in afwachting van een betere oplossing. 
Hij wilde nog graag wat spulletjes gaan ophalen, maar mocht zijn eigen woning 
niet in, tenzij hij de erfenis (een berg schulden van zijn moeder) aanvaardde. Wij 
zijn daarin tussengekomen, zodat zijn schulden konden worden betaald. Samen 
met de voogd hebben we ook contact gelegd met zijn grootmoeder die met zijn 
zussen in Nederland woonde. Maar hoe het dan verder afloopt, dat horen we jam-
mer genoeg niet. Heel af en toe krijgen we een bedankingskaartje van de mensen 
zelf. Nochtans hebben ze ons adres niet, want alle steun verloopt via de sociale 
dienst die hen begeleidt. Die mensen hebben al zo vaak ‘Dank u’ moeten zeggen, 
dat het aan hun zelfvertrouwen knaagt. Wij doen het er ook niet voor, we zitten er 
niet op te wachten. Maar het is wel fijn, als het ons overkomt.”

Bedankt voor 
jullie steun!

C R I S I S F O N D S E N


