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Gezinsondersteuning  
meer dan broodnodig
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Beste schenker,

Voor het eerst in bijna anderhalf jaar lijkt het normale leven te hernemen, en lijkt de vac-
cinatiecampagne vruchten af te werpen. Hopelijk wordt het voor ieder van u een mooie 
zomer ! 

Corona  heeft onze samenleving zwaar op de proef gesteld. We tellen meer dan 25.000 
doden en de crisis heeft in vele gezinnen diepe wonden geslagen. Wie het al moeilijk had, 
kreeg het vaak nog zwaarder te verduren. Dat is zeker ook het geval voor gezinnen met 
kinderen, die in een situatie van armoede leven. In deze CH-info vragen we daarom uw 
aandacht voor gezinsondersteuning.

Opvoeden en opgroeien zijn al nooit 
vanzelfsprekend, en zeker in situaties 
van armoede worden ouders met extra 
uitdagingen en moeilijkheden gecon-
fronteerd. Hen succesvol ondersteunen, 
vraagt een geïntegreerde aanpak: werken 
aan het (mentaal) welzijn van ouders en 
kinderen, maar ook de ouders erkennen en 
bevestigen in hun rol als ouder. Maar ook 
krachtgericht werken, om hen een positief 
toekomstbeeld te blijven bieden. 

En soms is er daarbij ook nood aan materi-
ele ondersteuning: met Caritas Hulpbetoon 
komen we dan o.m. tussen voor een basi-
suitzet, voor kinderspullen, voor huurwaar-
borgen. Op de volgende pagina’s brengen 
we getuigenissen van enkele organisaties 
die werken rond gezinsondersteuning, en 
waar Caritas Hulpbetoon mee samenwerkt. 

Zoals steeds proberen we met kleine, ge-
richte tussenkomsten mensen perspectief 
te bieden. Kansen geven aan kwetsbare ou-
ders om hun leven na een tegenslag terug 
in handen te nemen.

Om die werking mogelijk te blijven maken, 
kloppen we ook ditmaal weer aan bij u: we 
hebben uw steun immers heel erg nodig: 
uw trouwe gift laat ons toe gezinnen in 
armoede te helpen en mensen in staat 
te stellen om het hoofd boven water te 
houden, en zo de hoop te zien weerkeren 
op een meer rooskleurige toekomst. Ook 
kinderen (en ouders) in armoede hebben 
recht op dromen en verwachtingen.

Mogen we ook nu weer op U rekenen ?  
Van harte dank !

Dominic Verhoeven Bruno Aerts
Ondervoorzitter Voorzitter



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 Hulpbe-
toon vult daarmee vaak de gaten in de ondersteu-
ning van andere sociale instanties, waarvoor geen 
reguliere fi nanciering voorhanden is. We onder-
steunen organisaties die mensen in hun levens-
onderhoud helpen voorzien, ongeacht hun levens-
beschouwing, wanneer zij bijkomend, onverwacht 
tegenslag krijgen. We verlenen fi nanciële hulp 
wanneer zij in een dringende, uitzonderlijke nood 
verkeren, waarbij alle andere mogelijke hulpbron-
nen uitgeput zijn. Medewerkers van professionele, 
sociale diensten komen in dat geval met hun vraag 
bij ons terecht. De hulpvragen worden regionaal 
behandeld.

Meer info: https://caritasvlaanderen.be/nl/hulpver-
lening/steun-aan-individuen

“We merken dat sociale organisaties zich 
door ons ondersteund voelen. Als ze geen 
uitweg vinden voor een probleem van een 
cliënt, weten ze dat ze ons steeds kunnen 
contacteren.”

Christine Vandebuerie, 
Crisisfonds Antwerpen

“Ons uitgangspunt is steeds dat we 
mensen steunen die door de mazen van 
het sociale vangnet vallen én die nergens 
anders kunnen aankloppen 
voor fi nanciële hulp.”

Bert Vanderhaegen, 
Crisisfonds Oost-Vlaanderen

We bieden individuele steun, maar zetten ook eigen 
projecten op en ondersteunen projecten van andere 
instellingen en diensten, met een focus op mensen 
in een kwetsbare situatie in Vlaanderen en Brussel. 
We steunen o.a. projecten rond winteropvang, eer-
stelijns onthaal, huisvesting, onthaal en hygiëne van 
dak- en thuislozen, begeleiding van mensen zonder 
papieren en gezinsondersteuning.

We laten je graag kennismaken met enkele van de 
organisaties uit de sector van de gezinsondersteu-
ning en de jeugdhulp die we ondersteunen: Elegast, 
De Wissel, O’Casa, De Zeshoek en Tangram.

Caritas Hulpbetoon onder-
steunt gezinsondersteuning

Elegast 

Tom Haest, Elegast: “De Antwerpse vzw Elegast zet zich sinds 1978 in voor 
kinderen en jongeren die in een verontrustende opvoedingssituatie zitten, maar is 
ook breder dan die jeugdwerking. We beschikken voor onze activiteiten binnen de 
jeugdzorg over een dagcentrum, onthaal-, oriëntatie- en observatiecentra (OOO-
C’s), begeleidingstehuizen, thuisbegeleiding en een dienst voor HCA (Herstelge-
richte en constructieve afhandeling). Maar we bieden daarnaast evengoed hulp 
in het kader van onderwijs, justitie en maatschappelijk werk en werken daarvoor 
ook bv. samen met Stad Antwerpen.

Vandaag begeleiden we met de Contextbegeleiding i.f.v. autonoom wonen 
(CBAW) 35 jongeren tussen 16 en 25 jaar in hun stap naar volwassenheid. We 
kijken wat er nodig is voor een stabiele woonsituatie. Het CBAW is, anders dan 
onze gezinsbegeleidingsdiensten, een niet-rechtstreeks-toegankelijke hulpverle-
ning. Jongeren kunnen ons niet rechtstreeks opbellen. De aanvraag verloopt via 
een aanmelder: een jeugdrechter, het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg, of via 
de intersectorale toegangspoort. Als er bij ons één jongere uitschrijft, staan er 
weer tien jongeren te wachten om zijn/haar plaats in te nemen. De wachtlijsten 
zijn lang en ze zijn het laatste jaar nog toegenomen. De begeleiding focust zich 
nooit enkel op de jongere, we gaan altijd samen na hoe zijn/haar netwerk hierin 
een plaats kan krijgen. Onze begeleiding duurt zo lang als nodig. We werken 
vraaggestuurd en geen vraag is te veel. 

We kunnen rekenen op steun van Caritas Hulpbetoon voor bv. een huurwaarborg 
opdat jongeren aan een woonst geraken of voor het invullen van andere, kleine 
noden die wel de hefboom zijn voor zoveel meer. Hetgeen wij beogen, is dat de 
jongeren uiteindelijk zelf verder kunnen met hun leven op een manier waarbij ze 
zich goed voelen. We proberen veel te bewegen, samen te werken, te installeren 
wat nodig is, de jongere vaardigheden aan te leren om het leven aan te kunnen 
en te kunnen participeren aan de maatschappij.” 

O’Casa 

Robert Ruyffelaere, O’Casa: “O’Casa in Watermaal Bosvoorde zet zich in voor de 
Roma-families die al langer, meer dan drie jaar, op straat, in een kraakpand, in het 
park of aan het noordstation leven in Brussel. Dat zijn vooral Roma uit Slowakije. 
We trachten contact te leggen met de mensen om hen te ondersteunen en te 
begeleiden naar zelfvoorzienendheid. We zoeken naar blijvende oplossingen en 
helpen de mensen met een eerste huurcontract. Caritas Hulpbetoon hielp drin-
gende noden te fi nancieren. 

Wij zijn geen organisatie die werkt met een bureau en loketten, zonder con-
vocaties maar eerder al vragend ‘Kan ik eens langskomen?’. We bezoeken de 
mensen daar waar zij vertoeven. Zo gaat het in de praktijk. We gaan dus hun 
leefomgeving binnen. We nemen als uitgangspunt dat we zoveel tijd nemen om 
de mensen te helpen, als ze er hadden om in deze situatie terecht te komen. De 
opleiding van de kinderen is onze prioriteit, maar daarin werken we horizontaal: je 
kan de kinderen niet helpen als je de ouders niet ook ondersteunt. 

We kunnen er alleen maar samen aan werken. En we mogen niet vergeten dat 
zij onze gelijken zijn en dat we hen ook zo moeten benaderen. We kunnen hen 
alleen iets meer bijbrengen vanuit onze leefervaring. We handelen vanuit de idee 
dat de mensen alleen maar kunnen integreren daar waar ze zich thuis voelen. 
Onze vrijwilligers begrijpen hoe het is om in een onderdanige positie te zitten, hoe 
het is om aan de andere kant van het loket te zitten.”



De Wissel

De Wissel vzw is een voorziening 
bijzondere jeugdzorg met zes 
afdelingen in het Leuvense. De 
organisatie begeleidt meisjes tus-
sen 14 en 21 jaar. Deze meisjes 
verblijven zowel residentieel, als 
thuis of alleen onder begeleiding 
van De Wissel. 

Sophie Janssens, De Wissel: “De afdeling ‘De Switch’ in Sint-Pieters-Rode is een 
begeleidingsinitiatief voor adolescente meisjes en hun gezinnen. De begeleiding 
is gericht op verschillende levensdomeinen: sociaal, pedagogisch, therapeutisch, 
administratief, psychisch, praktisch,… . We geven therapie aan de jongeren: 
groepstherapie en individuele therapie en werken daarvoor ook samen met een 
psychiater. We proberen steeds aansluiting te vinden bij de context van de jonge-
re, met respect voor het tempo en de maat die de jongere en zijn gezin aange-
ven. Daar gaat soms veel tijd over, door dingen die zich afgespeeld hebben, niet 
uitgesproken kunnen worden, die eerst verwerking moeten krijgen. 

De jongeren vinden het moeilijk om zich open te stellen. Door hen toch die 
geborgenheid te blijven bieden door in hen te blijven geloven, komen zij er terug. 
Wat we van de jongere vaak terugkrijgen, is de boodschap: ‘ze spelen met ons, 
we worden van de ene naar de andere instelling gebracht. We moeten altijd op-
nieuw mensen leren vertrouwen, en we zijn al zo vaak in de steek gelaten’. Wij en 
de jongeren zijn op zoek naar continuïteit in de hulpverlening. Maar het draagvlak 
en het enthousiasme, de ondersteuning die er is, het feit dat we beroep kunnen 
doen op Caritas Hulpbetoon voor dringende materiële noden, dat we zoveel 
vrijwilligers hebben, ... is hartverwarmend.”

De Zeshoek 

Kristien Verhaert, De Zeshoek: “Het Centrum Inte-
grale Gezinszorg ‘De Zeshoek’ in Lommel biedt 
opvang en begeleiding aan gezinnen waarvan 
het gezinsfunctioneren problematisch is. De 
doelgroep bestaat uit gezinnen die een baby 
verwachten, gezinnen met kinderen tot 6 jaar, 
en tienerouders vanaf 16 jaar. De focus ligt op 
zwangerschap, geboorte en de zorg voor jonge 
kinderen.

De Zeshoek biedt zowel residentiële als mobiele hulp (thuisbegeleiding) aan, met 
sociaal-pedagogische en administratieve ondersteuning. Een gezin leert de dag in 
te delen, het huishouden te runnen, het budget te beheren, om te gaan met elkaar 
en de kinderen, enzovoort. Caritas Hulpbetoon helpt De Zeshoek om de kinderen 
een toekomstverhaal te bieden, bv. door het helpen fi nancieren van een babyuitzet.

De gezinnen hebben meestal al een periode van hulpverlening doorlopen. Ze 
leren functioneren in een gestructureerde omgeving met oog op latere zelfstan-
digheid. Elk gezin heeft zijn eigen hulpvraag. Ieder gezin heeft ook zijn eigen 
manier van opvoeden, wat ook mag. We proberen een antwoord te bieden op hun 
concrete vraag met een stappenplan op hun maat, met advies dat we aanpassen 
naar gelang de evoluerende situatie.”

Tangram

Anne Borms, De Touter: “Vzw De Touter een orga-
nisatie binnen Bijzondere Jeugdzorg en is ontstaan 
naar Nederlands model. Oorspronkelijk startte De 
Touter met een semi-ambulant aanbod vanuit de 
dagcentra. Kinderen, jongeren en hun gezin krijgen er 
een combinatie van contextbegeleiding aan huis met 
groeps- en individuele begeleiding in het centrum. 
Naast de dagcentra hebben we ook een divers aan-
bod aan mobiele contextbegeleiding en is er onze 
dienst, Tangram.

De afdeling 'Tangram' is een CBAW. We werken niet 
meer louter individueel met de jongere, maar ook 
met zijn of haar eigen ruimere context of netwerk , 
opdat het begeleid-wonen-traject korter is en ook 
meer slaagkansen heeft. We gaan dus kijken wie de 
jongere in zijn/haar omgeving mee kan ondersteu-
nen. We bouwen een netwerk rond de jongere op, 
zodat hij/zij niet alleen afhangt van de begeleider en 
ook na de begeleiding op steun kan rekenen.

We begeleiden 48 jongeren, waarvan 12 niet-be-
geleide minderjarige vreemdelingen (NBMV). De 
jongere komt bij ons binnen. We hebben geen 
appartementen, hij/zij moet huren op de privémarkt. 
Dat is moeilijk in Antwerpen: ze moeten 3 maanden 
huurwaarborg en een eerste maand huur kunnen 
voorleggen vooraleer ze kunnen gaan wonen. Ook 
hebben ze geld nodig voor wat meubeltjes. Sommi-
ge jongeren hebben hun kindergeld kunnen sparen. 
Maar meestal komen ze te kort. We bekijken dan 
hun fi nanciën. Heel vaak komen we dan bij Caritas 
Hulpbetoon aankloppen voor een steunaanvraag.

We vertrekken vanuit wat de jongere wil. De jongere 
leeft zijn/haar leven, maar krijgt begeleiding. We 
denken samen met de jongere na over beslissingen, 
maar de jongere behoudt zijn/haar vrijheid. Dat doen 
we krachtgericht: als het fout loopt, focussen we 
niet op wie er schuld aan heeft, maar bekijken we de 
mogelijkheden. Wanneer jongeren achteroverleunen, 
trachten we hen te activeren. Zij gaan uiteindelijk 
op hun eigen benen moeten staan. Als begeleider 
lopen we naast de jongere, de jongere kiest er ook 
zelf voor. Ze hebben de vrijheid om de begeleiding 
wanneer ook maar stop te zetten.”
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Webinar Gezinvol Ondersteunen

Op 17 juni hielden wij een webinar rond gezinson-
dersteuning, naar aanleiding van onze publicatie 
‘Gezinvol Ondersteunen’.

Het boek ‘Gezinvol Ondersteunen’ concentreert zich 
op de vraag: ‘Hoe kan gezinsondersteuning een 
hefboom zijn om armoede te bestrijden?’. We nemen 
er de professional mee in dat zoekproces. Dit doen 
we aan de hand van diverse praktijken, thema’s en 
perspectieven, waar meer dan 20 actoren en organi-
saties uit het werkveld aan meewerkten. Zo maken 
we de verbinding tussen gezinsondersteuning en 
armoedebestrijding zichtbaar en concreet.

Meer info: https://caritasvlaanderen.be/nl/blog/ge-
zinvol-ondersteunen

Het webinar was opgevat als een inleiding op het 
boek. We gingen dieper in gesprek met enkele van 
de auteurs die vanuit het beleid, het onderzoek en de 
praktijk hun expertise op tafel legden… opdat gezins-
ondersteuners handenvol tips, concrete voorbeelden 
en nieuwe motivatie kregen om mensen in kwetsba-
re situaties te ondersteunen.

Meer info: http://www.caritasvlaanderen.be/nl/webinar-gezinvol-ondersteunen

Ons panel bestond uit:
• Michel Vandenbroeck, professor Gezinspedagogiek Universiteit Gent
• Rudy De Cock, stafmedewerker Kind en Gezin & aanspreekfi guur voor kansar-

moede en integratie
• Cindy Doumen, Ellen Thijs en gezinsondersteuner Ann Verlackt, TOOM-project
• Dorien Van Haute, adjunct directeur Caritas Vlaanderen

G E Z I N S O N D E R S T E U N I N G

Bedankt voor uw steun
Al meer dan 30 jaar kan Caritas Hulpbetoon, 
dankzij duizenden giften, hulp bieden aan de 
meest kwetsbare mensen in onze samenleving. 
We maken ons sterk dat een maximum van het 
door u ingezamelde geld effectief gaat naar het 
ondersteunen van kwetsbare mensen, en zo weinig 
als mogelijk naar onze algemene werking en 
fondsenwerving. We hanteren daarbij een maximum 
van 10% als algemene richtsnoer.


