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Na de overstromingen. Eén jaar later
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Beste sympathisant(e),

In juli vorig jaar werd ons land, net als de buurlanden, getroffen door extreme regen-
val en overstromingen. De omvang van de ramp was ongezien. Op enkele uren tijd 
verloren tienduizenden mensen hun hele hebben en houden.

Gelukkig waren ook de hulpverlening en de golf van solidariteit die spontaan op 
gang kwamen, massaal. Talloze vrijwilligers gingen in de getroffen regio’s helpen 
met voedselbedeling en opruimingswerken. Een voorbeeld van nationale solidariteit, 
waarbij helpen op de eerste plaats kwam.

Toen reeds was duidelijk dat de heropbouw een werk van lange adem zou zijn.  
De ramp blijft ook vandaag nog zeer actueel, ook al is ze uit het nieuws verdwenen. 
Vele getroffen bewoners waren al sociaal zeer kwetsbare mensen, die nu ook hun 
woning kwijtspeelden. Duizenden woningen verdwenen in het kolkende water, terwijl 
de nood aan woningen daarvoor ook reeds enorm was. Sommigen van hen logeren 
al die tijd bij familie, vrienden of kennissen, anderen keerden terug maar moeten het 
nog steeds stellen zonder afdoende verwarming. Het zal voor velen opnieuw een 
grimmige winter worden.

We deden met Caritas Hulpbetoon vorig jaar uitdrukkelijk beroep op uw hulp.  
Die was ronduit overweldigend. Meer dan 350.000 euro konden we zo bestemmen 
voor hulpverlening. Het grootste deel daarvan is ofwel reeds uitgegeven, of minstens 
toegekend. Op de volgende pagina’s vind je daarvan enkele voorbeelden. 

Maar de nood blijft torenhoog. Voor velen 
is de verzekering geen oplossing, omdat ze 
niet verzekerd waren, of omdat de econo-
mische waarde van hun schamele huis-
raad nauwelijks wat voorstelde. Zij komen 
wel in aanmerking voor het Rampenfonds, 
maar ook dat is een langzaam proces, 
waarbij slechts een zeer beperkt aantal 
dossiers is behandeld.

Ondertussen blijft onze hulp noodzakelijk: 
kleine renovaties, meubels en huishou-
delijke apparaten, administratieve onder-
steuning. Willen we dit ook de volgende 
maanden en de volgende winter blijven 
doen, dan zijn bijkomende middelen nodig.  
Daarom kloppen we opnieuw bij u aan. 

Helpt u ons helpen ?

Dominic Verhoeven Bruno Aerts
Ondervoorzitter Voorzitter



Wat is de situatie vandaag?

14 en 15 juli 2021. Wallonië wordt bijzonder zwaar getroffen 
door overstromingen na aanhoudende hevige regenval; 41 men-
sen laten er het leven bij, duizenden anderen moeten hun huis 
verlaten. Verzekeraars openden zo’n 83.000 schadedossiers 
voor samen meer dan 2,5 miljard euro. De meeste meldingen 
komen uit Luik, Verviers en Trooz. 

Die ramp blijft helaas actueel. De getroffenen hebben nog steeds 
hulp nodig. Wie vandaag de regio Luik of Verviers bezoekt, kan 
niet onopgemerkt voorbij gaan aan de opruimingswerken en 
renovaties. Onzichtbaar, maar even aanwezig, zijn de tijdelij-
ke huisvestingen en financiële zorgen van onverzekerden én 
verzekerden. Want eind april 2022 bleek nog maar 38% van de 
verzekerden uitbetaald te zijn. Nog in mei 2022 zette de Waalse 
overheid een callcenter op om klachten te verzamelen. 

De situatie voor de onverzekerden – in Verviers gaat het om 1 
op 2 getroffenen – is nog aangrijpender, omdat het Rampen-
fonds alleen tussenkomt voor mensen met een leefloon of een 
vervangingsinkomen. Dat Rampenfonds beschikte op datum 
van de ramp slechts over drie medewerkers. Het aanwerven 
van 40 extra mensen duurde tot midden april 2022. Het hoeft 
dan ook niet te verbazen dat de verwerking van de dossiers nog 
lang zal duren. Van de 8000 geregistreerde gevallen hebben 400 
personen/ gezinnen reeds een schadevergoeding ontvangen. 

Ondertussen verkeren tussen 1000 en 2300 gezinnen* nog 
steeds in grote nood. Sommige logeren bij vrienden, andere 
overleven zonder elektriciteit, verwarming of stromend water. 
Het zal voor velen binnen een half jaar opnieuw een grimmige 
winter worden.

Caritas Hulpbetoon  
en Caritas Secours

We willen u duidelijke en transparante informatie geven over de 
steun die we bieden. Omdat de overstromingen voornamelijk in 
Wallonië plaatsvonden, is het in eerste instantie Caritas Secours 
(de operationele Caritas-organisatie in het Franstalige landsge-
deelte) die de operaties en de samenwerking met partnerorgani-
saties op het terrein coördineert. Caritas Hulpbetoon verschafte 
zowel financiële steun aan Caritas Secours maar ontwikkelde, 
in samenwerking met Caritas Secours en met lokale parochies, 
ook directe lijnen van hulpverlening met projecten op het terrein.

De Caritasorganisaties waren bij de eerste om hulpoproepen te 
landeren. De giften die daarop binnenstromen, zijn genereus: 
Caritas Secours haalt meer dan 550.000 euro op, Caritas Hulp-
betoon ook nog eens 365.000 euro. Eind juli 2021 worden de 
eerste financiële steunpakketten beschikbaar gesteld voor hulp 
op het terrein. We stellen op de volgende pagina’s enkele van de 
kleine lokale initiatieven aan u voor.

* Schatting Cellulle Inondations

Waar gaat welke hulp naartoe?

De hulp is tweeërlei:

Projecten van verschillende lokale organisaties die zich inzetten 
voor de slachtoffers van de overstromingen worden ondersteund.
We focussen op de meest kwetsbare slachtoffers in de getroffen 
gemeenten en verlenen financiële steun voor huishoudelijke 
apparaten, keukens, hout- en pelletkachels, verf en gereedschap, 
schoolmaterialen, hulp bij verhuizing, voor de betaling van achter-
stallige energierekeningen of bijvoorbeeld voor het betalen van een 
huurwaarborg bij mensen die noodgedwongen moeten verhuizen.

 Het gaat om slachtoffers van de overstromingen die niet algemeen 
verzekerd zijn of waarvan de huisbazen niet geneigd zijn om vaart 
te zetten achter noodzakelijke renovaties na schade bij de overstro-
mingen, vaak door onvoldoende verzekeringssteun. Of om huurders 
die hun woning net moeten verlaten omdat de verhuurder er de 
renovatiewerken wil uitvoeren. Op de al krappe huizenmarkt heeft 
nog steeds niet iedereen een verblijfplaats gevonden.

Want er blijft een immens tekort wanneer al vóór de ramp 40.000 
gezinnen op de wachtlijst stonden van de UWAIS, de Unie van Waal-
se Sociale Huisvestingsmaatschappijen, terwijl de Waalse regering 
zich in haar Regionale beleidsverklaring in september 2021 tot doel 
heeft gesteld om 12.000 nieuwe sociale woningen te creëren. Zelfs 
Waals minister van huisvesting Sollignon geeft toe dat er geen snelle 
oplossing zal zijn. Caritas probeert daarom met het betalen van de 
huurwaarborg de mensen te helpen om intussen een plek te vinden 
op de private huurmarkt.

Enkele concrete voorbeelden
Chaînes de Services et d’Amitié

Deze vzw uit Verviers richt zich op kinderen en jongeren. De orga-
nisatie wil vooral preventief werken en armoede voorkomen door on-
dersteuning van schoolwerk, door leesateliers, en door animatie en 
ontspanning op woensdagen en in de vakanties, … Philippe Massart: 
“In het begin hebben we de mensen vooral geholpen met ontvoch-
tigers en verwarmingstoestellen. In september hebben we school-
materialen voor hen voorzien. En we helpen door ontspanningsac-
tiviteiten te voorzien, om zo aan de stress van de situatie thuis te 
kunnen ontsnappen. We bereiken ook mensen die analfabeet zijn en 
geven hen administratieve ondersteuning. Vele slachtoffers van de 
overstromingen verkeren nog steeds in moeilijkheden, de situatie is 
nog steeds niet de oude.”



Benoît & Michel

Benoît Lecocq: “De vzw Benoît et Michel wil daklozen aan een woning helpen. 
We begeleiden hen naar het OCMW, opdat zij hun rechten kunnen terugkrijgen 
met een referentieadres. We verstrekken daarnaast ook voedselpakketten aan 
gezinnen in precaire situaties.

Na de overstromingen gingen we de getroffenen van de overstromingen maal-
tijden en water bezorgen. We hielpen om de huizen op te ruimen en deelden kle-
ding en meubels uit. We delen nog steeds voedselpakketten uit. En zij die alleen 
een plek hebben kunnen vinden om te wonen, helpen we bij het inrichten. Met 
de steun van Caritas kunnen we huishoudelijke apparaten doneren (koelkasten, 
wasmachines, …) en voedselpakketten en hygiëneproducten bezorgen.”

Télé-Service Verviers

Corine Sisterman: “Télé-Service Verviers is een eerstelijnsorganisatie. We 
proberen te helpen bij alle vragen waarvoor we worden gecontacteerd, behalve 
financiële hulp. De eerstelijnszorg raakt alle levensdomeinen: we bieden in de 
eerste plaats een luisterend oor en verlenen psychologische en administratieve 
bijstand, materiële hulp, advies over gezondheid, budgetbegeleiding, … Daar-
naast organiseren we betaalbare verhuizingen, is er een tweedehandswinkel en 
een dienst maatschappelijke integratie: we bieden workshops over tuinieren, 
koken of welzijn, maar we werken ook rond individuele sociale vragen bv. rond 
eenzaamheid. Verder is er ook een dagopvang waar we als doel hebben om het 
isolement van de mensen te doorbreken en sociale banden te leggen. 

In het kader van de overstromingen hebben we pakketten met materiële hulp 
bezorgd en de mensen administratief geholpen met hun verzekeringen. Ook 
vandaag is er nog steeds nood aan administratieve ondersteuning. Om die 
pakketten te kunnen bezorgen, kregen we de steun van Caritas Secours voor de 
aankoop van een extra bestelwagen. We boden psychologische ondersteuning 
en informeerden de mensen zoveel mogelijk. We zagen dat drie vierde van de 
slachtoffers hun woning na de ramp niet wilden verlaten, ook al kampten ze met 
problemen van vocht en zaten ze zonder elektriciteit, verwarming of warm water. 
We gingen van deur tot deur om zo ook mensen die compleet geïsoleerd waren, 
bv. ouderen zonder familie, te kunnen ondersteunen. Zo  ontdekten we dat het 
probleem van isolement, eenzaamheid en van het ontbreken van een opvangnet 
veel groter was dan we aanvankelijk dachten.” 

“Eén van de families die we bijstonden was een gezin met drie kinderen, 
waarvan de beide ouders werkten in de fabriek Corman die door de over-
stromingen verwoest was. Plots waren ze zowel hun werk als hun huur-
woning kwijt. Ze logeerden na de ramp bij de moeder, in een éénkamerap-
partement. Ze moesten wachten op de goodwill, de tijd en de mogelijkheid 
van hun verhuurder om hun woning opnieuw bewoonbaar te maken.”

“Onder de getroffenen die we steunen, is een 
koppel gepensioneerden, de dame heeft een 
ernstig gezondheidsprobleem. Drie dagen 
lang verbleef ze in haar overstroomde huis in 
Chênee, voordat ze haar kwamen ophalen. Pas 
recent konden ze weerkeren naar hun huis. 
Nadat ze een contra-expert hadden ingehuurd, 
betaalde de verzekering uiteindelijk een deel 
van de kosten. Elke keer als het regent zijn ze 
nog in paniek.”
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Côté Solidarité

Christophe Mathysen: “Côté Solidarité is een 
burgerinitiatief van restauranthouder Char-
lotte Depierreux. Op 15 juli 2021 werd een 
banket voor een trouwerij afgelast, omdat de 
deelnemers door de ramp waren getroffen. 
Het restaurantteam kon het niet opbrengen 
de maaltijden weg te gooien. Ze maakten 
er voedselpakketten van en schonken deze 
aan het hulpcentrum van Olne. Vanaf dan 
stroomden giften van groenten en vlees bin-
nen in het hulpcentrum. Het restaurantteam 
herhaalde daarom haar actie. Andere vrijwil-
ligers uit de horeca sloten zich bij hen aan en 
vormden samen met hen in november 2021 
de vzw Côté Solidarité.

De organisatie bereidde en verdeelde 
maaltijden in de valleien van de Vesdre en 
de Ourthe. Daarnaast werden ze zich ook 
bewust van de nood aan psychologische 
bijstand, verwezen ze door naar de bevoegde 
instanties, en zorgden ze voor administratie-
ve begeleiding, enz. Een aantal architecten 
en mensen uit de bouwsector bood vrijwillige 
analyses van (ramingen van) schadegevallen 
aan. We verdeelden meubels, huishoudappa-
raten, hygiëneproducten, pellets en benzine. 

Ondertussen bereiden we nu reeds onze 
hulp voor volgende winter al voor. Gezien de 
huidige situatie schatten we dat we ten min-
ste tot april 2023 onze acties zullen moeten 
voortzetten. We krijgen steun van Caritas 
voor bv. Schilderwerken en voor juridische 
ondersteuning.”

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 
fiscaal 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
Een woord van dank: Caritas Hulpbetoon besteedt zo weinig mogelijk aan 
administratiekosten. Vandaar dat we ook niet elke schenker een persoonlijke 
dankbrief sturen; onze dank is er echter niet minder om. Daarom, langs deze weg: 
nogmaals en van ganser harte: Dank!

NAZORG WATERSNOOD 2021

“Een gezin met acht kinderen dat 
de winter moest doorkomen zonder 
verwarming of warm water, een 
alleenstaande moeder met twee 
kinderen die sinds de ramp nog 
steeds afhankelijk is van voedsel-
bedeling en vooral nood heeft aan 
psychologische bijstand. Sinds 
de ramp zijn ze overgeschakeld 
naar een overlevingsmodus. Hun 
schamele bezittingen, vaak met 
een grote emotionele waarde, zijn 
ze kwijt. Het is moeilijk om aan de 
kinderen uit te leggen dat ze zich 
geen extraatjes meer kunnen ver-
oorloven. Ze zijn sindsdien volledig 
afhankelijk van liefdadigheidsorga-
nisaties zoals de onze.”


