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Samen zullen we ook deze crisis te boven komen
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Beste schenker,

Nog maar pas was er eindelijk weer wat beter nieuws over de coronapandemie en dan 
werd dit positieve geluid alweer overstemd door de wrede oorlog in Oekraïne en de econo-
mische impact daarvan, ook op ons land, en niet in het minst op de energieprijzen die op 
hol geslagen lijken.

De zorgen die mensen zich maken – u en wij ook – zijn tastbaar en reëel. Maar onze veer-
kracht is groot. Samen zullen we ook deze crisis te boven komen. Maar als mensen er al-
leen voor staan, als ze alleen hun boontjes moeten doppen, gaat het voor velen niet lukken. 
Slagen kunnen we alleen, als we het sámen doen, er samen onze schouders onder zetten. 

Zo niet, dreigen kleine problemen onoverkomelijke hindernissen te worden. Als je moeite 
hebt om de eindjes aan elkaar te knopen, is één tegenslag – een onvoorziene uitgave, een 
lekkende kraan, een geldverslindende oude verwarmingsketel,… – voldoende om in een 
onomkeerbare negatieve spiraal terecht te komen. Halen we het einde van de maand?  
Ga ik toch minstens één ruimte kunnen blijven verwarmen?

Vaak kan een kleine tussenkomst wonderen doen, maar is het vooral 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 kwets-
bare mensen om hun leven na een tegenslag terug in handen te nemen en op de rails te 
zetten, en te houden. 

Via haar 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 Crisisfondswer-
king vormt daarmee een hoeksteen van de werking van Caritas Hulpbetoon, dag in dag uit. 

In deze CH-Info laten we concrete verhalen 
van concrete mensen voor zich spreken, 
zodat u als lezer kan zien hoe een kleine 
tussenkomst echt wel het verschil kan 
maken. 

Om die werking mogelijk te blijven maken, 
kloppen we opnieuw bij u aan: we hebben 
uw steun immers broodnodig. 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 stellen 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



Armoede bestaat overal ter wereld, maar 
is niet overal even zichtbaar. In Vlaanderen 
leeft 1 op 10 onder de armoededrempel. 
De losgeslagen energieprijzen – o.m. door 
de onzekere bevoorrading omwille van de 
oorlog in Oekraïne – en de stijgende infl atie 
zullen dit aandeel nog doen toenemen. 
Meer mensen krijgen het moeilijker om de 
eindjes nog aan elkaar te knopen. Die im-
pact zal zich de komende maanden verder 
doen gevoelen. Zij die het al fi nancieel moei-
lijk hadden, zullen opnieuw de eersten zijn 
die dreigen hierdoor kopje onder te gaan...

Caritas Vlaanderen zet met haar opera-
tionele werking ‘Caritas Hulpbetoon’ in op 
de concrete bestrijding van armoede. 
Dat doet zij op twee manieren: met de on-
dersteuning van projecten van organisaties 
die armoede bestrijden, en door het bieden 
van eenmalige steun aan individuen, onge-
acht hun levensbeschouwing, wanneer zij 
bijkomend, onverwacht tegenslag krijgen. 
Dit doen we via onze ‘crisisfondswerking’. 
We verlenen fi nanciële hulp, via een bege-
leidende organisatie, wanneer zij in een 
dringende, uitzonderlijke nood verkeren, 
waarbij alle andere mogelijke hulpbronnen 
uitgeput zijn. 

Medewerkers van sociale diensten (CLB, 
CAW, OCMW, CIG, …) komen in dat geval 
met hun vraag bij ons terecht. 
De hulpvragen worden regionaal behan-
deld. 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 voor-
opgestelde criteria en kent de middelen toe 
aan de begeleidende sociale dienst die het 
geld dan ter beschikking stelt aan de men-
sen in nood. Financiële nood staat nooit op 
zich. Onze beperkte bijdrage kan een duw 
geven aan schuldbemiddeling of budget-
begeleiding. Met een kleine tussenkomst 
hopen we het verschil te maken en een 
nieuw perspectief te kunnen bieden.

Crisisfondsen 
geven duwtje in de rug

Enkele dossiers in verhalen Francis* zat een lange gevangenisstraf uit in 
de cel en mag de rest van zijn straf uitzitten 
met een enkelband. Eerst verbleef hij in een 
opvangcentrum, waar de huur hoger was 
dan zijn leefvergoeding. Hij bouwde dus al 
een schuld op. Sinds kort verblijft hij in een 
huurwoning: de betrokkenen mogen er zes 
maanden verblijven. Francis heeft 2 kinderen 
en heeft met de moeder een co-ouderschaps-
regeling waarbij de kinderen 1 week op 2 bij 
hem zijn. Hij moet met zijn leefvergoeding de 
huur en de noodzakelijke levensmiddelen voor 
hem en zijn kinderen betalen. Omdat hij onder elektronisch toezicht staat, heeft hij geen recht op een groeipremie, noch een installatiepremie. Bij de Kringwin-kel heeft hij bed, tafel en stoelen gehaald. Bij een schuld vanaf 900 euro dreigt hij echter zijn huurwoning te verliezen. Dat zou betekenen dat hij terug naar de gevangenis moet, want een woning is een cruciale voorwaarde voor elektronisch toezicht. Maar dan verliest hij het co-ouderschap en de betrokkenheid bij zijn kinderen. Wekelijks, wanneer hij zijn leefvergoeding ontvangt, staat hij voor de keuze tussen de vaste kosten en de kosten voor de kinderen. Dat zorgt voor stress in het gezin. Francis wil zich na een lang gevangenisverleden herpakken en wil er voor zijn kinderen zijn. Door een tussenkomst van het Crisisfonds kon hij deze zes maanden overbruggen.

Achter elk dossier zit er een persoonlijk verhaal en een steunaanvraag is daarom 
zoveel meer dan het doorsturen van de aanvraagformulieren. We volgen de dossiers 
nauwkeurig mee op, niet om de taak van de maatschappelijk werkers over te nemen, 
maar om de context te begrijpen, betrokkenheid te tonen en om de bestedingen van 
onze fi nanciële steun op te volgen. We bouwen zo ook een nauwe band op met de 
maatschappelijk werkers die de mensen begeleiden.

Xenia* had een zeer moeilijke jeugd. Ze bracht 

deze tijd door in verschillende instellingen. Toen 

ze 17 was, stelde ze zelf de vraag aan de jeugd-

rechter om begeleid zelfstandig te mogen wonen. 

De jeugdrechter ging akkoord. Xenia was de 

jeugdrechter zeer dankbaar voor de kans die zij 

kreeg. Xenia mocht starten in een noodwoning. 

Ze had echter geen spaargeld om de huurwaar-

borg en de eerste maand huur te betalen. Daar-

door droeg zij vanaf het begin van de begeleiding 

een schuld met zich mee. Het begeleid zelfstan-

dig wonen verliep erg goed. Intussen is Xenia 

meerderjarig, heeft een vriend en verwacht een 

kindje. Xenia zoekt samen met haar vriend volop 

naar een appartementje. Het OCMW liet al weten 

haar te helpen met de huurwaarborg voor het 

nieuwe appartement. Xenia heeft echter nog een 

schuld bij de dienst Begeleid Zelfstandig Wonen 

voor de huurwaarborg en de eerste maand huur 

in de noodwoning. Met een tussenkomst van 

het Crisisfonds zorgden we ervoor dat ze met 

een propere lei opnieuw kan beginnen. 

Ann* groeide samen met haar broers en zussen 

op bij haar mama Bea* en haar hoogbejaarde 

vader. Een jaar geleden startte de vader een 

echtscheidingsprocedure op. Ann is slecht-

horend en volgt les in het buitengewoon 

onderwijs. Ze gaat daarnaast overdag naar de 

schoolaanvullende opvang in een leefgroep 

in een multifunctioneel centrum. De zorg die 

ze hier krijgt, is belangrijk. Bea kent nog geen 

gebarentaal. Ann heeft ook emotionele proble-

men, waar in de schoolaanvullende opvang aan 

gewerkt wordt. Bea moest enkele maanden 

rondkomen met alleen het kindergeld. Ze was 

genoodzaakt om met haar kinderen een nieuw 

onderdak te zoeken na de scheiding. Intussen 

heeft Bea recht op een leefl oon van het OCMW. 

Bea was tijdens deze moeilijke periode niet in 

staat om de kosten voor de schoolaanvullende 

opvang voor Ann te betalen. Het Crisisfonds 

Antwerpen betaalde de schoolaanvullende op-

vang voor 3 maanden, op het moment dat Bea 

moest rondkomen met alleen het kindergeld.

We mochten via Auxillia een aanvraag verwerken van 
een jonge mama die een 
jobaanbieding had mits dat ze kon autorijden. Om zo 
snel mogelijk een rijbewijs te verkrijgen, had ze echter 20 lesuren nodig. Deze som kon ze zelf niet opbrengen. We zijn tot een vergelijk geko-

men en hebben beslist om de kosten te delen. Een ande-re organisatie nam 20% van de kosten voor zijn rekening, de mama zelf 40% en het cri-sisfonds schonk de laatste 40%. De mama slaagde voor haar rijbewijs en heeft de job dan ook gekregen.

Een lokale vzw diende een aanvraag in bij het crisis-
fonds om de schoolmiddelen te betalen voor een vluchtelin-gengezin. Deze kosten lopen erg op en het gezin kon zelf niet instaan voor de aankoop van de nodige boeken. Dit 

dossier werd positief beoor-deeld door onze commissie.

Een alleenstaande vrouw die 

dakloos was, kreeg een appar-

tement aangeboden via het 

sociaal verhuurkantoor. Door 

de hoge schuldenlast van 

deze persoon kon ze echter 

geen aanspraak maken op de 

mogelijkheid om de huurwaar-

borg gespreid te betalen. De 

begeleidende dienst doet het 

nodige voor de schuldafbouw 

en wij namen als crisisfonds 

de beslissing om de huur-

waarborg en de eerste maand 

huur te betalen.

We kregen vanuit een pastorale een-

heid de vraag om een jonge moeder 

te ondersteunen bij het betalen van 

het inschrijfgeld van de universiteit. 

Omdat de crisissituatie niet echt 

duidelijk was, hebben we het advies 

omgebogen naar een goedkeuring 

voor een renteloze lening. Elke maand

stort ze een deel terug. Haar resulta-

ten zijn prima en er is al een vooruit-

zicht op een vaste job.

De relatie van Fanny* en haar man liet zich kenmerken door een 

extreem zware vorm van partnergeweld. Nadat zij uiteen gingen, 

hield het geweld nog jaren aan, omdat ze haar kinderen het 

contact met hun vader niet wilde ontzeggen. Fanny zette alles 

op alles om haar en vooral haar kinderen dit geweld te besparen. 

Uiteindelijk heeft ze het contact moeten verbreken. Zij draagt 

echter zware wonden die traag en moeilijk helen. Zij vroeg fi nan-

ciële steun voor de huur van haar woning opdat zij zich kon focussen op het vinden van 

tewerkstelling. Het Crisisfonds kwam hieraan tegemoet.

* Fictieve naam. De voorgaande voorbeelden 
zijn genomen uit de werking van de verschillen-
de Crisisfondsen.

Vanuit de sociale dienst van een asielcen-

trum kwam de aanvraag om zes kinderen 

fi nancieel te ondersteunen tijdens de vakan-

tie voor de kosten van vrijetijdsactiviteiten. 

De moeder van de kinderen was opgeno-

men in een psychiatrische afdeling van een 

Algemeen Ziekenhuis na een suïcidepoging 

bij het vernemen van het antwoord op haar 

asielaanvraag: zij kreeg de boodschap 

terug te keren naar het eerste Europese 

land van aankomst waar er traumatische 

gebeurtenissen plaatsvonden. We hebben 

de steunaanvraag goedgekeurd. Hierdoor 

konden de zes kinderen deelnemen aan 

sportactiviteiten en een uitstap naar Bobbe-

jaanland maken. Enkele kinderen maakten 

gebruik van een speelpleinwerking. Een kind 

nam paardrijlessen. De kinderen konden op 

deze manier even afstand nemen van de 

tragische situatie van hun ouder.

De eerste aanvraag kwam dit jaar van een OCMW om een gezin te ondersteunen die door een enorm hoge waterfactuur dreigde te verzanden in fi nanciële problemen. In samen-spraak met het OCMW ging het gezin in budget-begeleiding en namen wij hun schuld bij de Water-groep over.
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Steun 
aan getroffenen Oekraïne

Caritas Vlaanderen en de bisdommen zetten mee 
hun schouders onder inzamelacties voor humanitaire 
hulp aan de getroffenen van het confl ict tussen 
Oekraïne en Rusland in Oekraïne. We helpen mee 
bij de logistieke ondersteuning van de depots waar 
goederen worden ingezameld. Deze goederen 
(levensmiddelen, kleding, medicatie) worden 
getransporteerd naar Oekraïne waar zij door o.a. 
de Oekraïense Caritas-organisaties zullen worden 
uitgedeeld aan zij die het nodig hebben.

Alle info:
www.caritasvlaanderen.be/nl/noodhulp-oekraine

Fiscale aftrekbaarheid
Hoe geniet u van belastingvermindering? 
Schenkt u 40 euro of meer? 
Dan heeft u recht op een belastingvermin-
dering van 45% van het bedrag van uw gift. 
U ontvangt dan van ons begin 2023 een 
fi scaal attest. Bedraagt uw gift bijvoorbeeld 
100 euro, dan ontvangt Caritas Hulpbetoon 
uw 100 euro en recupereert u 45 euro van 
uw gift.

Wanneer u uw rijksregisternummer vermeldt 
bij de overschrijving, wordt uw gift automa-
tisch 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!
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