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Watersnood in België
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Beste sympathisant(e),

In juli werd ons land, net als de buurlanden, getroffen door extreme regenval en overstro-
mingen. Het riep herinneringen op aan Ruisbroek in 1976 en de maasvallei en het Demer-
bekken in 1998. Maar de dodentol lag ditmaal nog hoger, de verwoestingen zijn enorm.  
De impact was het grootst in Wallonië en de Vesdervallei, maar ook Limburg en het oosten 
van Brabant kregen te maken met wateroverlast.

Niet alleen de omvang van de ramp was ongezien, ook de hulpverlening en de golf van 
solidariteit die spontaan op gang kwamen, waren massaal. Het leger en het Rode Kruis 
zetten de grote middelen in. Talloze vrijwilligers gingen in de getroffen regio’s helpen met 
voedselbedeling en opruimingswerken.  

Ook Caritas Secours, onze Franstalige zusterorganisatie, was met verschillende deelorga-
nisaties op het terrein aanwezig – zie o.m. het getuigenis op blz. 3 in deze CH-Info.  Vanuit 
Caritas Hulpbetoon maakten we direct een eerste schijf van 50.000 € vrij voor onmiddellij-
ke hulpverlening.

Ondertussen is het water weggetrokken, maar de heropbouw zal een werk van lange adem 
zijn. Vele bewoners van de getroffen wijken zijn sociaal zeer kwetsbare mensen, die vaak 
hebben en houden verloren, en nu op zoek moeten naar een nieuwe huurwoning, terwijl 

duizenden woningen ineens van de markt 
zijn verdwenen. Daarnaast ontbreken vaak 
ook dagelijkse gebruiksgoederen, meubelen, 
keukenuitrusting. Noodzakelijke dingen, 
maar vaak onverzekerd, of verzekerings-
technisch zonder waarde. 

Voor deze slachtoffers van de watersnood 
willen we ons als Caritas Hulpbetoon,  
samen met Caritas Secours, inzetten.  
We zetten daarvoor twee pistes uit:

Enerzijds richten we ons op daadwerkelijke 
steun aan die getroffen gezinnen en alleen-
staanden, die niets meer hebben.  
We brengen noden in kaart, en proberen 
individueel hulp op maat te bieden, voor 
kleine maar noodzakelijke aankopen. 

Anderzijds willen we inzetten op admi-
nistratieve en juridische ondersteuning, 
zodat deze mensen maximaal ondersteund 
kunnen worden om hun rechten te doen 
gelden en uit te putten. We deden dit met 
Caritas Hulpbetoon ook in 1998 – 1999, 
met groot succes.

De overstromingen en de vloedgolf van juli 
2021 waren een tragedie. Wat op enkele 
uren werd verwoest, zal jaren vergen om 
opnieuw gestalte te geven: levens moeten 
heropgebouwd worden. We willen daarbij 
helpen, ons steentje bijdragen voor lan-
gere tijd. Het vergt inspanning, maar ook 
– veel – middelen. 

Helpt u ons helpen?

Dominic Verhoeven Bruno Aerts
Ondervoorzitter Voorzitter



In juli vonden overstromingen plaats in grote delen 
van Europa: in België, Duitsland, Frankijk, Italië, 
Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, het Verenigd Ko-
ninkrijk en Zwitserland. In België werden in de week 
van 12 juli vooral de regio’s langs de Maas en haar 
zijrivieren getroffen. Vooral plaatsen als Verviers, 
Pepinster en Chaudfontaine werden zwaar getroffen, 
omdat de dam het water niet kon bevatten. Om het 
doorbreken te voorkomen, werd geloosd, waardoor 
een tsunami door de Vesdervallei rolde, die dood en 
vernieling zaaide. 41 mensen werden dood terugge-
vonden, enkelen zijn nog steeds vermist. Goed een 
week later veroorzaakte noodweer opnieuw water-
overlast en modderstromen, nu vooral in de provin-
cies Namen en Waals-Brabant. Ook Limburg en het 
Oosten van Brabant deelden in de klappen.

De natuurramp kreeg onmiddellijk de aandacht van 
de media, de overheid, het leger en hulporganisaties 
en weekte veel los bij de bevolking. Vele burgers 
trokken, nog voor het Rode Kruis een noodhulpactie 
kreeg opgezet, naar de getroffen regio’s, om er met 
kleren, eten en kruiwagen te gaan helpen. Het was 
een prachtige uiting van solidariteit, waarbij hulp op 
de eerste plaats kwam en alle onderscheid ophield.

Maar ondertussen is het water weggevloeid, de 
mediastorm gaan liggen, en komt het werkjaar – in 
de naweeën van corona – weer op gang. Na het 
opruimen en het slopen, en nu de eerste noden van 
een bed en een brood zijn verstrekt, worden de meer 
structurele noden zichtbaar en begint het werken 
aan een toekomst.

Dat betekent niet dat de overheid heeft stilgezeten, 
integendeel. Wallonië besliste een Commissariat 
Spécial de la Reconstruction op te richten, later 
werd daar een federale ondersteuningseenheid in 
opgenomen. Deze coördineert de acties van brand-

Uit het niets en erger dan gevreesd: de zondvloed van de zomer 2021

weer, politie, civiele bescherming, volksgezondheid, het Nationaal Crisiscentrum 
(NCCN) en het Rode Kruis die in de getroffen regio’s actief zijn. Het Commissari-
aat trof al tal van maatregelen: zo kunnen slachtoffers renteloze leningen tot 2500 
euro opvragen bij hun gemeente, zijn er ook gunstige leningen en containers voor 
zelfstandigen voorzien, is de btw op sloop en heropbouw van getroffen woningen 
verlaagd van 21 naar 6 percent, en zijn de overstromingen als ramp erkend waar-
door slachtoffers ondersteuning kunnen vragen bij het Rampenfonds.

De verzekeraars worden financieel ondersteund om hun brandverzekeringen 
te kunnen uitbetalen, het Rampenfonds wordt gespekt om de slachtoffers te 
kunnen vergoeden, de OCMW’s en huisvestingsmaatschappijen kregen middelen 
om de tijdelijke herhuisvesting te kunnen verzekeren en de Centrale Régionale 
de Mobilité om tijdelijk gratis vervoer (in gevallen waarin het openbaar vervoer 
onbestaand was) te kunnen voorzien.

Er staat nog veel werk te wachten: de bodem moet worden gesaneerd, de water-
lopen en hun oevers opgeruimd, de olievervuiling uit stookolietanks aangepakt.  
Voor het ruimen van het afval uit de getroffen woningen rekent men een jaar.  
Na het puin te hebben geruimd, moeten wegen, leidingen, bruggen en scholen, 
musea, kazernes,… worden hersteld. Maar ook de gewone burger en de kleine zelf-
standige blijft met een ruwbouw achter. Volgens het Commissariaat werden 38.543 
huizen getroffen, waarvan 642 volledig en 4.940 gedeeltelijk verwoest werden.

Niet iedereen kan echter in dezelfde mate van de ondersteuning gebruik maken. 
Zo blijkt het aantal mensen dat niet of onderverzekerd is een aanzienlijke groep. 
In Verviers bijvoorbeeld is één op de twee huurders niet verzekerd voor zijn 
inboedel. Minister-president Di Rupo gaat uit van 2.000 tot 4.000 onverzekerde 
slachtoffers. Het Rampenfonds biedt voor hen geen soelaas, want alleen onver-
zekerbare goederen (schade die buiten de brandverzekering valt) kunnen worden 
vergoed, en dat bovendien alleen voor mensen die de dag van de natuurramp 
recht hadden op een vervangingsinkomen of een integratie inkomen. De Waalse 
regering heeft daartoe een voorstel tot wetswijziging ingediend, maar gaf toe dat 
dit een werk van lange adem kan zijn. De gevolgen doen zich gevoelen voor een 
grote groep mensen, die, ondanks alle inspanningen, toch in de kou blijven staan.

Sommige van de meest getroffen regio’s waren daarvoor al gekenmerkt door 
grote armoede. Huurders verloren hebben en houden, en moeten op zoek naar 
een nieuwe huurwoning, terwijl duizenden woningen ineens van de markt zijn 
verdwenen.



Er is veel en voor lange tijd 
nood aan hulp  
en ondersteuning 

Met Caritas willen we ons hierbij ten volle 
engageren, zowel vanuit Caritas Hulpbetoon als 
vanuit onze Franstalige zusterorganisatie Caritas 
Secours, die op het terrein actief is via haar 
lidorganisaties, zoals de ‘Chaînes de Services et 
d’Amitié’.

“De situatie is dramatisch.  
We trachten waar mogelijk te helpen”

Getuigenis Philippe Massart, voorzitter Chaînes de Services & d’Amitié

Chaînes de Services & d’Amitié (CSA) vzw begeleidt door het jaar kinderen van 
de lagere school bij het huiswerk, organiseert spelactiviteiten en animaties voor 
kinderen van 6 tot 12 jaar op woensdagen en tijdens de schoolvakanties en va-
kantiekampen in juli en augustus, maar zorgt bijvoorbeeld ook voor sociale steun 
en alfabetiseringscursussen voor volwassenen. De vzw helpt jongeren van 4 tot 
12 jaar en ouders in de wijk Abattoir in Verviers. Chaînes de Services & d’Amitié 
(CSA) wordt ondersteund door Caritas Secours, de franstalige zusterorganisa-
tie van Caritas Hulpbetoon, of nog de operationele component van Caritas en 
Belgique Francophone – Deutschsprachiges Belgien. Hun engagement heeft er 
nu ineens een heel andere dimensie bijgekregen.

Voorzitter Philippe Massart: “De situatie is dramatisch. Het aantal mensen dat 
opnieuw moet worden gehuisvest is enorm. Het zal nog jaren duren vooraleer de 
situatie opgelost raakt. Het vergt veel werk om overal te gaan kijken of de huizen 
al dan niet nog bewoonbaar zijn. Maar de komende maanden zal financiële hulp 
pas echt welkom zijn. De mensen zijn momenteel ondergebracht in tijdelijke 
onderkomens, maar het zal dan ook nog maanden duren om hen te kunnen laten 
terugkeren naar woningen die enigszins gezond zijn om in te wonen. Veel men-
sen zijn niet verzekerd en verkeerden al in armoede. Velen zijn niet in staat om de 
huurwaarborg te betalen om iets anders te kunnen huren.

We helpen om mensen te laten terugkeren naar een bewoonbare woning.  
We helpen de bewoners aan ontvochtigingsapparaten, want de muren zitten vol 
vocht. Maar ook aan verwarmingstoestellen, want de gasaansluitingen zullen 
niet hersteld zijn voor begin december. We helpen hen om allerlei huishoudap-
paraten terug te kunnen aanschaffen. Met het begin van het schooljaar hebben 
we hen voorbereid om terug naar school te kunnen gaan. We helpen hen door 
ontspanningsactiviteiten te organiseren om zo aan de stress van thuis te kunnen 
ontsnappen. Wanneer ik met enkele kinderen, slachtoffers van de overstromin-
gen, in augustus op vakantie ging (Les Chaînes de Services et d’Amitié biedt 
zomerverblijven aan aan kinderen die in armoede verkeren), en het begon te 
regenen, hadden zovelen onder hen last van nachtmerries. Met die realiteit wordt 
geen rekening gehouden, maar ze is er wel. 

We trachten waar mogelijk te helpen. Onder onze vrijwilligers zijn er gelukkig 
bouwvakkers, die de expertise hebben. Er zijn specialisten die advies kunnen geven 
op vlak van verzekeringen of mensen die de administratieve documenten kunnen 
invullen, want we bereiken ook een bevolking die analfabeet is. We moeten als orga-
nisatie intelligent omspringen met onze financiële middelen, want er is nog zoveel 
geld nodig om de mensen terug gezond te kunnen laten wonen, en het geld is vlug 
gespendeerd. De mensen kunnen geen dubbele jobs draaien om hun eigen midde-
len te herwinnen, dus het zal nog jaren duren eer de situatie terug de oude is.”

“We weten niet waar het nu 
met ons naartoe moet” 

Getuigenis Vanessa Schwall,  
huurder in Pepinster 

Vanessa Schwall is 35, moeder van 5 kinderen 
en huurt een woning in Pepinster. Ze is niet 
verzekerd. Momenteel woont ze in bij haar zus. 
Vanessa: “Na de overstromingen zijn we niet 
meer in ons huis mogen binnengaan. Men laat 
ons niet toe om het huis te betreden. We blijven in 
de onzekerheid of we onze spullen terugkrijgen. 
We zijn jammer genoeg niet verzekerd en weten 
totaal niet waar het nu naartoe moet. Ik ben nog 
nooit geholpen geweest in mijn leven, heb altijd 
zelf mijn plan moeten trekken. Ik zou natuurlijk 
blij zijn als ik steun zou krijgen, maar ik weet niet 
wat ik mag verwachten.”  

bron: Rtbf en Chaînes de Services & d’Amitié
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Uw steun is broodnodig

Samen met Caritas Secours willen we ons voor langere tijd enga-
geren voor de slachtoffers van deze catastrofe. We bewandelen 
daarmee twee pistes. Enerzijds richten we ons op daadwerkelijke 
steun aan getroffen gezinnen, die niets meer hebben. We brengen 
noden in kaart en proberen individueel hulp op maat te bieden.  
We mikken daarbij vooral op degenen die helemaal uit de boot 
vallen en nergens terecht kunnen. Daarnaast willen we inzetten op 
juridische ondersteuning, zodat deze mensen maximaal onder-
steund kunnen worden om hun rechten te doen gelden en uit te 
putten. Waar ze anders vanuit zichzelf niet toe zouden komen.  
Ook bij een vroegere watersnood in het Maasland, meer dan 20 
jaar geleden, hebben we deze piste bewandeld, en met succes.  
We willen hier opnieuw middelen voor vrij maken. 

Wie zo goed als alles kwijt is, geen verzekering heeft om op terug 
te vallen, of geen waarde kan bewijzen, kan op die manier bij ons 
terecht voor zowel financiële ondersteuning als administratief-ju-
ridische hulp. 

We realiseren ons ten volle dat deze mensen voor een lang en 
zwaar traject staan. Dit vergt veel tijd, veel middelen. Maar we 
willen hen daarin bijstaan.

Help jij ons helpen?

WATERSNOOD IN BELGIË

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.


