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Bijtende koude, onbetaalbare warmte
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Beste schenker, 

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. De inflatie en de energiecrisis komen 
daar nog bovenop, en betekenen voor velen: bijtende koude en onbetaalbare verwar-
mingskosten.

De hoge energiekosten zijn grotendeels terug te voeren op de oorlog in Oekraïne.  
Ze zijn niet onze schuld. Maar we voelen wel allemaal het effect. Dat geldt des te 
meer voor wie in een minder goed geïsoleerde woning leeft, of met een verouderde 
installatie verwarmt. 

Koude zorgt ook voor kilte in ons hart, en leidt tot eenzaamheid. Met Caritas  
Hulpbetoon willen we signalen van nabijheid geven en van solidariteit.

Solidariteit is in feite juist dit: het weinige dat wij hebben, delen met hen die niets 
hebben, opdat niemand lijdt. 

(Paus Franciscus, Boodschap voor de zesde Werelddag van de Armen)

Op de volgende pagina’s willen we bewust projecten in de kijker stellen waar verbin-
ding wordt gemaakt. Waar mensen hun hand uitstrekken naar andere mensen – en 
hen in hun eigen situatie tegemoet treden. Arme mensen vormen immers geen 
aparte categorie, waar we op een verschillende manier mee omgaan. Integendeel, 
we vormen samen één gemeenschap. 

We zijn op die manier met Caritas Hulp-
betoon aanwezig in verschillende steden. 
We lichten er enkele projecten uit, die we 
nader in beeld brengen. Als caritasorgani-
satie blijven we in onze werking de nadruk 
leggen op de nood aan opvang, zeker in de 
winter, en zeker voor families met kinderen. 
Nood aan opvang, begeleiding, contact en 
erkenning als medemens. 

En nood aan hoop. We blijven geloven dat 
we, met de hulp van velen, voor vele ande-
ren kleine wonderen kunnen verrichten, en 
dat we voor deze mensen de hoop op een 
nieuw leven kunnen laten openbloeien. Dan 
kan het ook voor hen Kerstmis zijn.

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

Van ganser harte dank!  Een zalige kersttijd 
en een gelukkig nieuwjaar!

Dominic Verhoeven Bruno Aerts
Ondervoorzitter Voorzitter



Winteropvang

Waarom steunen wij initiatieven  
van winteropvang?

Omdat zoveel mensen zich onder de radar inzetten om hulp op 
maat te bieden. We moedigen de winteropvanginitiatieven die 
de overheid ondersteunt zeker aan, maar vaak zijn zij gericht op 
het beheersen en niet op het beëindigen van thuisloosheid. 

Bovendien is de steun vaak beperkt tot een slaapplaats en  
sanitair, alleen in de koudste maanden, terwijl de mensen  
overdag aan hun lot worden overgelaten. 

Daarnaast zetten zoveel kleine organisaties zich in om een 
warme huiskamer, een luisterend oor, de hulp van maatschappe-
lijk werkers op diverse levensdomeinen, de juiste richting in het 
kluwen van hulpverleningsinstanties aan te reiken. Die initiatie-
ven willen wij helpen.

Omdat het aantal dak- en thuislozen toeneemt. Sluitende tellin-
gen over heel Vlaanderen en Brussel zijn er niet, maar de Europese 
daklozenorganisatie FEANTSA houdt wel al meerdere jaren enkele 
statistieken bij, waaruit blijkt dat er aanzienlijk meer mensen in 
kraakpanden een onderkomen nemen, de noodopvang- en crisis-
voorzieningen uitbreiden, maar toch nog steeds meer mensen ook 
onder de blote hemel de dag en nacht moeten doorkomen. 

Omdat het gaat om mensen in een uiterst kwetsbare positie.  
1 op 5 is jongvolwassen tussen 18 en 25 jaar, maar ook het  
aantal gezinnen of alleenstaanden met kinderen neemt toe.  
Hun situatie is het gevolg van negatieve levensgebeurtenissen in 
combinatie met mechanismen van sociale uitsluiting.

Omdat we vanuit een christelijke ingeving ons willen inzetten 
voor de meest kwetsbare mensen aan de rand van de maat-
schappij. Grijpen u en ik nog in wanneer er iemand langs de kant 
van de straat ligt, of lopen we er liever snel aan voorbij?  
Met Caritas Hulpbetoon willen we onze ogen niet afwenden, 
maar hen tegemoetkomen. Liefst niet met tijdelijke noodop-
lossingen, maar met structurele hulp. Met Caritas Vlaanderen 
lobbyen we daarom ook bij de overheid voor politieke actie. 

Wat doen wij?

Met onze operationele werking Caritas Hulpbetoon doen we 
aan solidariteit door anderen in beweging te zetten. 

We ondersteunen projecten waar mensen zich inzetten voor het 
algemeen welzijn, vanuit sympathie met de gemarginaliseerden, 
maar ook vanuit een gevoel voor gedeelde verantwoordelijkheid. 
Projecten waar mensen niet alleen directe noden opvangen, 
maar ook verder structurele oplossingen zoeken. Projecten als 
een christelijke praxis of vanuit de universele idee van menselijke 
verbondenheid en naastenliefde. Projecten die inclusie stimule-
ren en die de kloof proberen te dichten.

Met de koude ondersteunen we 
projecten van winteropvang voor 
dak- en thuislozen of zij die er nood 
aan hebben:
Huize Nieuwpoort is een kleinschalig dagopvanginitiatief en 
één van de KRAS-diensten in Gent. Het is een open huiska-
mer voor iedereen die er nood aan heeft. Onder de bezoekers 
zijn dak- en thuislozen, mensen met een psychische kwets-
baarheid, mensen die komen voor wat sociaal contact, …

Punt 32 in Brussel biedt een plaats om te eten in het gezel-
schap van anderen, om te verpozen in een warme ruimte 
en even op krachten te komen. Elke dag staan vrijwilligers 
paraat om tussen 11u en 14u twee tot drie keer een volle 
zaal van 70 man te bedienen van een maaltijd. 

Brussel Onthaal Open Deur (BOOD) in centrum Brussel is 
een religieus informatiecentrum, een eerstelijns sociale 



dienst en onthaalplek voor mensen die nood hebben aan een luisterend 
oor. Anders dan bij andere sociale kantoren, stappen mensen binnen in 
een boekenwinkel, wat drempelverlagend werkt. 

Café Anoniem is een warme huiskamer in Hasselt voor mensen met 
een maatschappelijk kwetsbare positie. Mensen kunnen er een goed-
kope, gezonde maaltijd nuttigen, meedoen aan creatieve, muzikale of 
sportieve activiteiten. Ze kunnen zich er verfrissen en terwijl hun kledij 
wassen of hun schamele spullen veilig opbergen in een locker. Bo-
venal kunnen ze er rekenen op laagdrempelige hulpverlening van een 
CAW-hulpverlener, psycholoog, straatverpleegkundige,…

Homie is een Limburgs burgerinitiatief voor dak- en thuisloze jongeren 
tussen 18 en 25 jaar. Via de vzw vinden deze jongeren een thuis bij een 
netwerk van gezinnen in Limburg, of in een caravan. De buurtbewoners 

“Mensen die geen omgeving hebben waar ze terecht kunnen, raken ge-
makkelijk op de dool. De mensen die hier binnenkomen, hebben vaak een 
heel grote rugzak; sommigen van jongs af aan, anderen alleen de laatste 
tijd. Wij kunnen de problemen bijna nooit oplossen. Als er al iets kan op-
gelost worden, dan zijn het de mensen zelf die dat moeten doen. Maar wij 
zijn erbij. Wij lopen niet weg. We gaan met hen op weg als ze dat willen.”

zijn het eerste aanspreekpunt van de jongeren. 
Homie werkt bovendien samen met Arktos 
vzw om de jongeren ook te kunnen begeleiden 
op diverse levensdomeinen. 

ZorGGroep Zin is een ambulant centrum in 
Hasselt voor gespecialiseerde geestelijke 
gezondheidszorg en drugpreventie.  
Volwassenen en kinderen kunnen er terecht 
voor verslavings-, psychische of psychiatri-
sche problemen. Hun kerstdiner is een ont-
moetingsmoment.

T’Hope (dialect voor ‘samen’) in Roeselare is 
een Welzijnsschakel en vereniging waar ar-
men het woord nemen. Naast beleidswerk en 
sensibilisering, gaat T’Hope ook actief op zoek 
naar maatschappelijk kwetsbare mensen om 
hen laagdrempelig in te lichten over het eigen 
aanbod en hen door te verwijzen naar het loka-
le dienst-, zorg- en hulpverleningsaanbod.

Onthaal Sint-Antonius in Antwerpen is een 
voedsel- en kledingbank waar lokale stadsbe-
woners die in financiële nood verkeren, terecht 
kunnen. De organisatie wordt gedragen door 
een grote groep vrijwilligers. Ze ontvangt 
voeding van de EG, de voedselbanken en Stad 
Antwerpen, maar moet met eigen middelen 
die voeding aanvullen om aan de noden te 
kunnen voldoen. Na een intakegesprek, meest-
al na een doorverwijzing van een OCMW, 
CAW, Dokters van de Wereld of andere sociale 
organisatie, kunnen de mensen wekelijks voe-
ding en om de 8 weken tweedehandskleding 
komen halen in de ontvangstruimte.

Koraalhuis is een initiatief van de Mechelse 
parochies. Het is een laagdrempelig inloop-
huis voor iedereen die er nood aan heeft. 
Bezoekers krijgen er een bord soep met brood 
en kunnen er in de warmte tot rust komen. 
Maar tegelijk is er de mogelijkheid om taalles-
sen, huiswerkbegeleiding, te krijgen, kan je er 
een douche nemen of de computer gebruiken 
en kan je in gesprek gaan met een pastoraal 
werker.

Bekijk hier welke projecten wij zoal  
ondersteunen:  
https://caritasvlaanderen.be/nl/ 
projecten-die-wij-ondersteunen
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…actief te handelen. 

We organiseren eigen projecten, zoals de Lübecksite waar we 
samen met stad Gent een tijdelijk onderkomen bieden aan 
Roma en woonwagenbewoners op voorwaarde van begeleiding 
op maat met oog op een stabiele leefomgeving. Of zoals ons 
project Referentieadressen, waarbij we in Antwerpen mensen 
zonder vaste verblijfplaats een postadres geven en hen begelei-
den in hun administratie.

…structurele oplossingen te zoeken. 

We informeren en adviseren, met bv. een juridische gids over 
woonwagenbeleid bedoeld voor OCMW’s en lokale besturen, 
een publicatie bedoeld voor de Huizen van het kind en andere 
gezinsondersteuners over hoe gezinsondersteuning armoede 
kan bestrijden, een publicatie in de maak over menswaardige 
ouderenzorg, … We geven mensen in armoede een stem in 
allerlei adviesraden en zetten zelf netwerken op, zoals DAKUZIE 
waarin we samen met andere organisaties die rond dak- en 
thuisloosheid werken, uitwisselen.

Fiscale aftrekbaarheid
Hoe geniet u van belastingvermindering? 
Schenkt u 40 euro of meer? Dan heeft u 
recht op een belastingvermindering van 
45% van het bedrag van uw gift. U ontvangt 
dan van ons begin 2023 een fiscaal attest. 
Bedraagt uw gift bijvoorbeeld 100 euro, dan 
ontvangt Caritas Hulpbetoon uw 100 euro 
en recupereert u 45 euro van uw gift via een 
vermindering van uw belastingen. Wanneer 
u uw rijksregisternummer vermeldt bij de 
overschrijving, wordt uw gift automatisch 
opgeladen in uw belastingaangifte.

Bedankt voor uw steun
Al meer dan dertig jaar kan Caritas Hulpbetoon dankzij duizenden giften hulp 
bieden aan de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. We besteden 
daarbij maximaal 10% aan administratie en fondsenwerving. Aan alle schenkers 
van harte dank!

W I N T E R O P VA N G 2022

Met Caritas Vlaanderen doen we aan solidariteit door… 


