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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.

Kleine Goedheid
“Echte goedheid is klein en bescheiden. Ze wil niet alles oplossen,
maar wil wel één concrete daad van goedheid stellen ten opzichte
van een welbepaalde nood van een welbepaalde andere.”
(E. Levinas)

Brussel, 30 juni 2020
Heel langzaam bewegen we ons na de lockdown terug naar een normaal leven.
De pandemie heeft sporen nagelaten bij de meeste inwoners van ons land, maar
zorgde ook voor littekens op de ziel van de samenleving als geheel. Tegelijk heeft
ze heel wat solidariteit losgemaakt, en het beste in mensen naar boven gehaald:
wederzijdse hulp, verantwoordelijkheid, zorgzaamheid, betrokkenheid, ook als de
omstandigheden dit niet makkelijk maakten. Kleine gestes van goedheid, maar een
oh zo belangrijk verschil.
We hopen dat de zomer nu soelaas mag brengen, en de zon en de toekomst mag
terugbrengen bij al wie op de proef is gesteld. We wensen het ieder toe, maar voor
sommigen zal het zwaarder vallen, voor hen is de weg nog langer. Kleine problemen
dreigen onoverkomelijke hindernissen te worden. Terwijl snel helpen en ingrijpen veel
groter leed kan besparen.

Als je reeds in een penibele situatie zit,
kan één tegenslag immers al te gemak
kelijk een sneeuwbaleffect hebben dat
kan leiden tot onoverkoombare proble
men. Halen we het einde van de maand?
Zal ik kunnen studeren? Ga ik toch
minstens eten voor de kinderen kunnen
kopen? Maar vaak kan een kleine tussen
komst wonderen doen!
Via de Crisisfondswerking geeft
Caritas Hulpbetoon mensen die echt in
nood zitten, een steuntje in de rug, én
zo vaak de kans op een nieuwe start.
Onze crisisfondswerking vormt daar
mee een hoeksteen van de werking van
Caritas Hulpbetoon. Ze maakt dan ook
jaarlijks het voorwerp uit van één van
onze steunoproepen waarmee we bij u
aankloppen.
We hebben uw steun immers brood
nodig, om onze werking blijvend mogelijk
te maken én om ze verder te blijven
uitbouwen. Nu misschien zelfs 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,
in staat te stellen om toch het hoofd
boven water te houden, en zo de hoop te
zien weerkeren op een meer rooskleurige
toekomst.

Dominic Verhoeven
Ondervoorzitter

Bruno Aerts
Voorzitter

Crisisfondsenwerking
Caritas Hulpbetoon:
hulp bij uitzonderlijke nood
Met de operationele werking van Caritas Vlaande
ren, ‘Caritas Hulpbetoon’, willen we een antwoord
bieden op de nood aan ondersteuning van de minst
bedeelden in onze maatschappij. Caritas Hulpbetoon
vult daarmee vaak de gaten in de ondersteuning van
andere sociale instanties, waarvoor geen reguliere
financiering voorhanden is.
We ondersteunen organisaties die mensen in hun
levensonderhoud helpen voorzien, ongeacht hun
levensbeschouwing, wanneer zij bijkomend, on
verwacht tegenslag krijgen. We verlenen éénmalig
financiële hulp wanneer zij in een dringende, uitzon
derlijke nood verkeren, waarbij alle andere mogelijke
hulpbronnen uitgeput zijn.
Medewerkers van professionele, sociale diensten
(CLB, CAW, OCMW, CIG, …) komen in dat geval met
hun vraag bij ons terecht. De hulpvragen worden
regionaal behandeld. In de bisdommen Gent, Hasselt
en Antwerpen gebeurt dit door een Regionaal Crisis
fonds 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 middelen 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 budgetbegeleiding. Met een
kleine tussenkomst hopen we het verschil te maken
en een nieuw perspectief te kunnen bieden.
Caritas Hulpbetoon ontvangt geen subsidies van
de overheid, maar bestaat alleen dankzij giften.
Hiermee voorzien wij financiële tussenkomsten aan
mensen in nood in begeleiding bij sociale diensten.

Crisisfondsenwerking aan het woord
Voormalig bisschoppelijk gedelegeerde voor de diaconie en bestuurder van Cari
tas Hulpbetoon, Kris Buckinx (Crisisfonds Limburg): “Soms kan het Crisisfonds
echt het verschil betekenen. Gewoon met maar 300 euro, een busabonnement
voor een kind, mazout voor de kachel, … Dat vind ik mooi. De hulp is veel meer
gestructureerd dan eerder, toen de pastoor her en der hulp uitdeelde en kadert in
een begeleidingsproject.
We zijn niet bereid geld te storten in een bodemloze put. Als we een proces zien
waarbij het wel in orde zal komen, door een klein zetje van ons, dan bieden we in
die zin structurele hulp.”
Frank Deloffer (Crisisfonds Limburg) nam op 1 januari 2020 de functies van Kris
Buckinx over. Hij geeft aan: “In de kerkgemeenschap is er veel aandacht voor de
liturgie, vorming, catechese, … maar er mag ook meer aandacht uitgaan naar het
belang en de spirituele vormgeving van de diaconie. Waarom zorgen we voor
drugsverslaafden en vluchtelingen? Waarom bezoeken we zieken? Daar wil ik de
komende tijd op inzetten. De crisisfondsenwerking is een mooie concrete uiting
van de diaconie, maar misschien in Limburg nog te weinig gekend. Daarom wil ik
graag nieuwe kanalen aanboren.”
Bert Vanderhaegen is aalmoezenier van het UZGent. Hij stond mee aan de wieg
van het Crisisfonds Oost-Vlaanderen in 1997 en is bestuurder van Caritas Hulp
betoon. “In het begin moesten we zoeken hoe we op een eigentijdse en professi
onele manier aan ‘caritas’ konden doen. Welke criteria dienden we te hanteren?
Sommige steun bleek op lange termijn niet houdbaar. Door voortschrijdend
inzicht installeerden we een commissie van experten maatschappelijk werk (CM,
CAW, UZGent, …) die via vaste criteria de aanvragen beoordeelt. Ons uitgangs
punt is steeds dat we mensen steunen die door de mazen van het sociale vang
net vallen én die nergens anders kunnen aankloppen voor financiële hulp.
De invulling van de criteria verandert ook. We merken bijvoorbeeld dat de aan
schaf van een computer een basisbehoefte is geworden. Als het gezinsbudget
dermate gering of belast is, dat ze geen pc kunnen kopen voor de kinderen om
op school bij te blijven of voor volwassenen om een diploma te behalen, volstaat
een klein zetje van het Crisisfonds om het verschil te maken.”
Pastoraal werker Christine Vandebuerie (Crisisfonds Antwerpen): “Organisaties
voor kansarmen, zoals De Loodsen, Centrum Cauwenberg, ’t Vlot, Onthaal Sint-An
tonius en Club De Grijze Kat vinden hun weg naar ons. We merken dat zij zich
door ons ondersteund voelen. Als ze geen uitweg vinden voor een probleem van
een cliënt, weten ze dat ze ons steeds kunnen contacteren. Ook stellen we vast
dat ‘Caritas’ deuren opent. Het vertrouwen van financiële en sociale diensten naar
de mensen groeit, wanneer ze weten dat Caritas zich bemoeit met het dossier.”

Getuigenissen
Heidi* wil kapper worden
Heidi is een alleenstaande moeder. Ze heeft een dochtertje van 4.
De afgelopen maanden werkte ze al enkele weken, maar nog niet genoeg
om werkloosheidsvergoeding te krijgen. Een wachtuitkering is echt wel heel
weinig, maar met steun van het OCMW en haar vader lukt het net. Ze volgt
een kappersopleiding die door de VDAB betaald wordt, maar zelf moet ze
voor kappersmateriaal zorgen. Het Crisisfonds Limburg van Caritas Hulpbetoon zorgde voor het materiaal.

Jan* vindt de moed
om een afbetalingsplan aan te vragen
Twintiger Jan was werkloos en had een achterstand in zijn energiefactuur.
Het Crisisfonds Antwerpen nam een deel voor haar rekening. Bewust niet
alles, maar genoeg opdat Jan de moed vond om een afbetalingsplan aan te
vragen bij de leverancier. Ondertussen heeft Jan werk gevonden.

Kraamhulp voor Tim* en Lisa*
Tim en Lisa zijn de jonge ouders van een tweejarige dochter en een pasgeboren zoon. Beide partners zijn in het verleden ernstig psychisch belast.
Ze hebben naast psychosociale ondersteuning ook nood aan praktische
hulp bij het gezinsfunctioneren en bij de opvoeding van de kinderen.
Jongerenwelzijn helpt hen het komende jaar een aantal dagen kinderopvang
te betalen. Het echtpaar is in schuldbemiddeling en bovendien in budgetbeheer bij een CAW. Tim volgt momenteel een opleiding in de hoop nadien
passend werk te vinden. Het CAW draagt de opleidingskosten.
Het hoofddoel van de begeleiding is de opvoedingssituatie van de kinderen
leefbaar houden en een gedwongen plaatsing vermijden. Familiehulp en
kraamzorg zijn noodzakelijk in de verdere globale begeleiding van het gezin.
Maar hiervoor is geen ruimte in de beschikbare middelen. Het Crisisfonds
Oost-Vlaanderen van Caritas Hulpbetoon nam voor de eerste maanden de
kostprijs hiervan op zich.

* Fictieve naam

Een nieuwe matras voor invalide Paul*
Paul is 56 jaar en weduwnaar. Hij is al jaren invalide
aan de onderste ledematen en werd erkend als blijvend
arbeidsongeschikt. Hij staat onder collectieve schuldbemiddeling en krijgt dus maar een deel van zijn invaliditeitsuitkering om in zijn levensonderhoud te voorzien.
Van het OCMW kreeg hij kosteloos een woning ter
beschikking. De begeleidende dienst van Paul vindt het
raadzaam dat Paul over een antidecubitusmatras zou
kunnen beschikken, wat echter niet is voorzien in de
normale financiering. Er werd al gezorgd dat er beneden
een bed kon gezet worden, zodat Paul de steile trap niet
meer op en af moet. Maar geld voor een matras is er
niet voor handen. Het Crisisfonds Oost-Vlaanderen van
Caritas Hulpbetoon kwam tussen in de aankoop van een
matras.

Gevangenisverlater Maxim*
krijgt zijn persoonlijke bezittingen terug
Maxim heeft zijn persoonlijke bezittingen in een bagagekluis aan het station Antwerpen achtergelaten net
voor aanvang van zijn celstraf. Om zijn spullen terug te
krijgen, moet hij de kosten van de kluis betalen, maar dat
kan hij niet. Het Crisisfonds Antwerpen nam het bedrag
voor haar rekening.

Hartelijk Dank!

Erkenningsperiode voor defiscalisatie
van Caritas Hulpbetoon

Wij mochten de voorbije weken en maanden heel wat giften ontvangen met
Caritas Hulpbetoon, van klein tot groot, om onze werking te financieren.
U hebt onze vraag gul beantwoord, ook al weten we dat de COVID-19 pandemie
voor iedereen wel gevolgen heeft.
We willen u alvast langs deze weg bedanken! We zijn een kleine equipe, en
trachten onze kosten zo beperkt mogelijk te houden. We slagen erin om in totaal
onder de 10% te blijven, daar waar de overheid voor de defiscalisatie 20% voor
beheer en daarnaast 30% voor publiciteit toestaat …
Maar de keerzijde is natuurlijk dat we niet dagelijks alles kunnen opvolgen.
Dat we veelal digitaal ‘vanuit ons kot’ moeten werken én dat er ook heel wat extra
werk is (cf. onze operationele ondersteuning met slaapzakken, hygiënekits e.d.),
bemoeilijkt dit nog.
Vandaar alvast deze manier om u vanuit het diepste van ons hart dankjewel
te zeggen voor uw gift. Ze helpt ons helpen. Met nog meer inzet, nog meer en
thousiasme, nog meer doorzettingsvermogen. Dankjewel!
Dominic Verhoeven directeur,
Bruno Aerts voorzitter,

COLOFON

Namens het ganse Caritas Vlaanderen team
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We willen de anonimiteit van onze hulpvra
hebben dan ook geen betrekking op hen.
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In het kader van het Federaal Plan voor
Sociale en Economische Bescherming werd
de belastingvermindering voor giften aan
erkende instellingen recent verhoogd
van 45 naar 60 procent.
Hoe geniet u van belastingvermindering?
Schenkt u 40 euro of meer? Dan heeft u recht
op een belastingvermindering van wel 60%
van het bedrag van uw gift!
U ontvangt dan van ons begin 2021 een
fiscaal attest. Bedraagt uw gift bijvoorbeeld
100 euro, dan ontvangt Caritas Hulpbetoon uw
100 euro en recupereert u 60 euro van uw gift.

Het rijksregisternummer dient om uw gift
van minstens 40 euro per jaar automatisch
op te laden in uw belastingaangifte.
Gelieve deze in te vullen in de ‘Mededeling’
van de overschrijvingsopdracht, indien u
van deze mogelijkheid gebruik wilt maken!

Foto’s: Caritas Vlaanderen
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We kregen onlangs de bevestiging dat de
erkenning van Caritas Hulpbetoon vzw om
fiscale attesten uit te reiken bij giften vanaf
40 euro, verlengd werd voor de maximale
periode van zes jaar, tot einde 2025.
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