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Caritas Vlaanderen vzw is actief op het vlak van ar-
moedebestrijding, vrijwillig engagement en pastoraal & 
identiteit. Onze organisatie biedt, via haar eigen project-
enwerking en via haar operationele pijler Caritas Hulp-
betoon vzw, directe en indirecte hulp en ondersteuning 
aan mensen in kwetsbare situaties en verdedigt hun 
belangen. 

Caritas Vlaanderen werkt inclusief en plaatst het re-
aliseren van de onaantastbare waardigheid van ieder 
mens voorop. 

Caritas Vlaanderen?

Via Caritas in Belgium maakt Caritas Vlaanderen 
deel uit van het wereldwijde Caritasnetwerk van de 
Rooms-Katholieke Kerk. 

Wij bouwen in samenwerking met een breed veld aan 
partners, mee aan een samenleving die gebaseerd is op 
liefde voor de mens, waar niemands rechten worden ge-
schonden en waaraan iedereen ten volle kan deelnemen.

Caritas Vlaanderen vormt het interdiocesane samen-
werkingsverband van de Vlaamse bisdommen voor 
de realisatie van de universele Caritas-opdracht.

Caritas Vlaanderen maakt via Caritas Belgica deel 
uit van het wereldwijde Caritasnetwerk van Caritas 
Internationalis van de Rooms-Katholieke Kerk.

Caritas Vlaanderen wil Gods Blijde Boodschap van 
Naastenliefde uitdrukken en laat zich daarbij inspire-
ren en leiden door de waardigheid van de menselijke 
persoon, en door de evangelische waarden van  
mededogen, rechtvaardigheid en solidariteit, eerbied 
voor de schepping en de voorkeuroptie voor de 
armen.

Caritas Vlaanderen bouwt mee aan een samenle- 
ving die gebaseerd is op liefde voor de mens, waar 
niemands rechten worden geschonden en waar  
iedereen kansen krijgt om hieraan in vrijheid en  
verantwoordelijkheid ten volle deel te nemen.

Caritas Vlaanderen biedt, via haar eigen projecten- 
werking en via haar operationele lidorganisatie 
Caritas Hulpbetoon vzw, directe en indirecte hulp en 
ondersteuning aan kwetsbare mensen en verdedigt 
hun belangen.

Caritas Vlaanderen ondersteunt daarnaast ook  
gezondheids- en welzijns voorzieningen, lokale  
parochiale en diocesane verenigingen en organisa-
ties en groepen in het algemeen die hulp bieden aan 
kwetsbare mensen en die opkomen voor de erken-
ning van hun rechten.

Caritas Vlaanderen ondersteunt en stimuleert het 
vrijwillig engagement in onze samenleving.

Caritas Vlaanderen ondersteunt en stimuleert pas-
torale en spirituele zorg, voornamelijk in het veld van 
gezondheid en welzijn.

Caritas Vlaanderen staat bewust open voor en  
kijkt actief naar nieuwe en dringende noden in de 
samenleving.

Caritas Vlaanderen werkt inclusief en plaatst het 
realiseren van de waardigheid van ieder mens voorop, 
zonder onderscheid van ras, kleur, cultuur, geslacht, 
geloof of afkomst.

Caritas Vlaanderen richt zich zowel op de katholieke 
gemeenschap als op de bredere samenleving en 
vindt hier partners voor de realisatie van haar doel-
stellingen.
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Voorwoord

EEN JAAR ALS GEEN ANDER...

Beste lezer, 

Een jaar geleden gingen we voor het eerst in lockdown. 
Apocalyptische beelden uit Italiaanse ziekenhuizen 
staan op ons netvlies gebrand. Al onze zekerheden 
gingen op de schop. We schakelden over op telewerk, 
maar gooiden ook onze hele jaarplanning om. Caritas 
Vlaanderen is, met Caritas Hulpbetoon, vorig jaar erg 
operationeel geweest. We hebben noodhulp verdeeld, 
hygiënekits, slaapzakken, matrassen, handgel.  
Want het was moeilijk om ‘in uw kot te blijven’ als je dak-
loos bent, of ‘vaak je handen te was met zeep’ als je geen 
toegang hebt tot water… We hebben ook naar het beleid 
toe onze stem laten horen in de taskforce kwetsbare 
groepen, en we hebben pastores aan het woord gelaten 
over de situatie in de zorgsectoren.  

De grotere focus op operationele hulpverlening hebben 
we ook doorgetrokken in onze algemene werking. Naast 
nieuwe statuten en een nieuw huishoudelijk reglement 
kwamen er ook een hernieuwde opdrachtsverklaring en 
organigram, waarin de nadruk veel meer kwam te liggen 
op de verschillende projecten. 

Zo startten we in Gent in opdracht van en in samen- 
werking met de stad Gent het Project Postmobiel Wonen 
voor mensen in precaire woonomstandigheden.  
In Antwerpen ging het Listening Center van start, en 
namen we tegen het einde van het jaar gefaseerd het 
beheer van de ‘Referentieadressen’ over van het CAW. 
Internationaal bleven we actief met het project  
‘Rechange’, en in Scherpenheuvel liep de samenwerking 
met Caritas International door.

Daarmee is de ‘projectwerking’ de centrale focus ge-
worden voor Caritas Vlaanderen. Onze drie thematische 
invalshoeken blijven belangrijk, maar meer dan in het 
verleden zal de nadruk liggen op de transversale door-
werking van deze drie dimensies in de verschillende 
projecten.

Toch blijven ze ook op zich belangrijk: op het vlak van 
armoedebestrijding publiceerden we een rapport over 
menstruatiearmoede dat sterk werd opgepikt in de 
media, en bereidden we een uitgebreidere publicatie voor 
over gezinsondersteuning (‘Gezinvol ondersteunen’) die 
in het voorjaar van 2021 verschijnt.  
Op het vlak van pastoraal en identiteit werden verdere 
stappen gezet in het uitwerken van vormingen rond 
pastorale gespreksvoering, rond de Spiritwijzer en rond 
ethiek en leiderschap (met het model van de  
Octahedron), maar werd de uitrol daarvan uitgesteld,  
omdat de prioriteiten in de zorg omwille van de 
covid-pandemie hiervoor weinig ruimte boden. Ook de 
ondersteuning van vrijwilligerswerk op het terrein had 
zwaar te leiden onder de beperkingen die het gevolg  
waren van de pandemie. De transversale insteek in de 
projecten werd voorbereid, maar om concreet aan de 
slag te gaan, is het wachten op het einde van de wurg-
greep van covid. We kijken er samen met iedereen naar 
uit!

Veel leesgenot!

Dominic Verhoeven, p.d.
Directeur Caritas Vlaanderen vzw,

Ondervoorzitter Caritas Hulpbetoon vzw

Bruno Aerts, o. praem, vicaris-generaal
Voorzitter Caritas Vlaanderen vzw,
Voorzitter Caritas Hulpbetoon vzw
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THEMATISCHE WERKING
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GEZINSONDERSTEUNING

Opvoeden is geen kinderspel, zeker voor gezinnen die in 
een context van armoede leven. Armoede kan tot gevolg 
hebben dat gezinnen worstelen met het realiseren van 
hun rechten, niet in hun basisbehoeften kunnen voldoen 
en uitgesloten worden, wat leidt tot extra stress en druk 
binnen het gezin. Tal van actoren in het veld van preven-
tieve gezinsondersteuning en opvoedingsondersteuning 
proberen het verschil te maken. Zij hebben immers het 
potentieel om armoede en sociale uitsluiting te helpen 
bestrijden.

We geloven ook in de meerwaarde van samengedragen 
zorg, en in de bevrijdende kracht die hiervan kan uitgaan 
voor mensen die in uitzichtloze situaties  
terecht zijn gekomen. 

Via interviews, praktijkvoorbeelden, onderzoek, concep-
tuele kaders en getuigenissen brengen we een genuan- 
ceerd beeld van wat er momenteel beweegt en leeft in 
het veld. We focussen onder andere op de betekenis 
van toegankelijkheid, de rol die vrijwilligers opnemen, 
de meerwaarde van ervaringskennis, het belang van 
ontmoeting en sociale steun en de effectiviteit van 
outreachend werken. Daarnaast gaan we ook in gesprek 
met enkele ouders die in armoede leven. Hoe ervaren zij 
ouderschap en opvoeden in een context van armoede en 
sociale uitsluiting? En wat kan voor hen ondersteunend 
zijn? Die mix van perspectieven zorgt voor een divers 
en genuanceerd beeld op hoe gezinsondersteuning kan 
bijdragen aan armoedebestrijding. We plannen ‘Gezinvol 
ondersteunen’ in de lente van 2021 te lanceren. Caritas 
Vlaanderen wil met deze publicatie een bijdrage leveren 
door handvaten en inspiratie te bieden om gezins-
situaties van overleven om te buigen naar een situatie 
van menswaardig leven.

Caritas Vlaanderen wil structuur brengen in 
het web van gezinsondersteunende praktijken 
en op zoek gaan naar hoe gezinsonders-
teuning kan ingezet worden als hefboom om 
armoede te bestrijden. We willen hierover 
expertise, goede praktijken en kennis ver-
zamelen en bundelen om daarna verder te ver-
spreiden in het werkveld, zodat meer gezinnen 
hierin ondersteund kunnen worden.  

Armoede en

sociaal beleid

Om dit doel te bereiken, bereidden we in 2020 de  
publicatie ‘Gezinvol ondersteunen’ voor, die de verbin-
ding tussen gezinsondersteuning en armoedebestrijding 
inhoudelijk sterk verdiept. 
In deze publicatie laten we experts, praktijkwerkers,  
ouders, onderzoekers, ervaringsdeskundigen en beleids- 
werkers aan het woord. Samen willen we de lezer inspire-
ren met inzichten, ervaringen en bruisende praktijken 
die helpen om armoede en sociale uitsluiting tegen te 
gaan. Gezinsondersteuning dient bovendien meer en 
meer geïntegreerd te gebeuren, want gezinnen worden 
geconfronteerd met een web aan moeilijkheden die zich 
situeren op diverse levensdomeinen. 
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Advocacy

DE WERKING VAN CARITAS 
VLAANDEREN ROND 
BELANGENBEHARTIGING EN 
BELEIDSBEÏNVLOEDING STOND, NET 
ALS BINNEN ANDERE TERREINEN, 
IN HET TEKEN VAN DE COVID-19-
PANDEMIE. 

CARITAS VLAANDEREN NAM DEEL 
AAN HET STAKEHOLDERSOVERLEG 
VAN DE TASKFORCE KWETSBARE 
GROEPEN, DIE TIJDENS DE COVID-
19-PANDEMIE IN OPDRACHT VAN 
VLAAMS MINISTER WOUTER BEKE 
DE IMPACT OP MENSEN IN ARMOEDE 
MOEST SIGNALEREN EN BIJSTUREN. 
IN OVERLEG MET DE ANDERE 
CARITAS-ORGANISATIES, GAVEN WE 
STERKE SIGNALEN EN DOORDACHTE 
VOORSTELLEN AAN DE VLAAMSE 
REGERING.  
WE FOCUSTEN ONS DAARBIJ IN 
HET BEGIN STERK OP MENSEN IN 
DAK- EN THUISLOOSHEID, VANUIT DE 
ERVARINGEN BINNEN DE ACTIES DIE 
WE ONTWIKKELDEN BINNEN ONZE 
OPERATIONELE WERKING, CARITAS 
HULPBETOON. 

Daarnaast trok Caritas Vlaanderen het overleg rond drie 
inkomensmaatregels; binnen het groeipakket,  
een huurpremie en de kosten van energie en 
water. Daarvoor bundelden we de krachten met 
partnerorganisaties binnen het Stakeholdersoverleg, 
maar contacteerden we ook wetenschappers uit het 
COVIVAT-consortium (Corona Onderzoeksconsortium 
voor Inkomensverdeling en Sociale Effecten), zoals Ive 
Marx en Sarah Marchal (UA), Wim Van Lancker  
(KU Leuven) en Johannes Spinnewijn (LSE).

Maar andere thema’s waren daarom niet minder 
belangrijk, zoals sociale huurprijzen voor mensen met 
een handicap, armoede en geestelijke gezondheidszorg, 
gezinsarmoede en gezondheid, armoede en het gebrek 
aan menstruatieproducten,… 

Binnen de diverse overlegorganen waar Caritas 
Vlaanderen deel van uitmaakt, konden we bijdragen aan 
het nieuwe Vlaams Actieplan Armoede en het nieuwe 
Actieplan ter voorkoming en bestrijding van dak- en 
thuisloosheid. 
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GEZINSARMOEDE EN GEZONDHEID

Naar aanleiding van het werk van Caritas Vlaanderen 
rond de snellere opname en de langere verblijfsduur 
van kinderen in armoede in ziekenhuizen, wijdde de 
Universitaire Stichting Armoedebestrijding (Universiteit 
Antwerpen) haar jaarlijkse netwerkevent rond dit thema. 
Op de studiedag, met als thema ‘Opgroeien in goede 
gezondheid: over kinderarmoede en gezondheidszorg’, 
werd zowel de mentale als fysieke gezondheid van 
kinderen in een situatie van armoede onder de loep 
genomen.

Onder de titel ‘Zorg voor mij. Een pleidooi voor geïnte-
greerde zorg voor kwetsbare gezinnen’, verzorgde  
Caritas Vlaanderen een bijdrage aan de studiedag.  
We vertrokken daarbij van de dagelijkse leefwereld van 
kinderen en jongeren die opgroeien in een kansarm 
gezin. Vanuit een generalistische en integrale benadering 
van het armoedeprobleem, legden we concrete linken 
met zorg en welzijn. Aan de hand van sectoroverschrij-
dende voorbeelden uit binnen- en buitenland pleitten we 
voor een geïntegreerde zorg met focus op de patiënt.

ARMOEDE EN HET GEBREK AAN MENSTRU-
ATIEPRODUCTEN

Het onderzoeksrapport Dubbel Taboe, menstruatiear-
moede in Vlaanderen’ deed veel stof opwaaien. Caritas 
Vlaanderen onderzocht voor het eerst de impact van 
gezinsarmoede op de mogelijkheid van jonge meisjes 
om menstruatieproducten aan te kunnen kopen. 
 
Uit het onderzoek bleek de realiteit van dit probleem in 
Vlaanderen: 12% van de Vlaamse meisjes kon al eens 
geen producten kopen, bij meisjes in armoede is dat  
bijna de helft.

Na een achtergrondartikel op sociaal.net, werden de 
resultaten van het onderzoek breed opgepikt door de ver-
schillende Vlaamse media. Op de Intagram-pagina van 
VRT NWS, NWS.NWS.NWS, werd de getuigenis van Snow 
rond menstruatiearmoede het meest bekeken filmpje van 
2020. Het achtergrondartikel vanuit het Caritas-onder-
zoek was het 5e meest gelezen stuk op de nieuwspagina 
gericht naar jongeren.

Het thema gaf aanleiding tot verschillende parlementaire 
debatten en vragen, zowel in het Vlaamse als in 
het Federale parlement. Federaal Minister van 
Maatschappelijke Integratie, Karine Lalieux, maakte in 
totaal 200.000 EUR vrij om menstruatiearmoede binnen 
proefprojecten aan te pakken. Caritas Vlaanderen blijft 
ook in 2021 betrokken bij deze initiatieven.

SOCIALE HUURPRIJZEN VOOR MENSEN 
MET EEN HANDICAP

Begin 2020 bleek al snel dat binnen het nieuwe  
kaderbesluit Sociale Huur onvoldoende rekening was 
gehouden met de inkomsten van mensen met een  
beperking bij het uitwerken van de nieuwe berekening 
van de sociale huurprijs. Door het toevoegen van de 
inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) aan het 
bepalen van de huurprijs, steeg die voor mensen met 
een beperking erg sterk. Een stijging van verschillende 
honderden euro’s per maand bleek op het terrein geen 
zeldzaamheid.

In een opiniebijdrage op VRT NWS zette Caritas  
Vlaanderen dit probleem op de agenda. Na overleg 
met het bevoegde kabinet werd een evaluatie in het 
vooruitzicht gesteld. Eind februari werd de berekenings- 
wijze op basis van die evaluatie aangepast, waardoor de 
meest kwalijke huurprijzen opnieuw werden bijgesteld.
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Het rapport kreeg veel weerklank in de media:  
De Morgen, De Standaard, De Tijd, Het Nieuwsblad, 
Kerk & Leven en MO*, sociaal.net, VRT, StuBru, Radio 1, 
MarieClaire, Gazet van Antwerpen, maar ook organisa-
ties als Femma, Plan International Nederland, BruZelle, 
De Bovengrondse, ... En ook in het Vlaamse en Federale 
parlement vond het rapport ingang in de debatten.  
Dit leidde tot de eerste concrete resultaten (zie supra).

Maandverbanden, tampons of cups;  
vrouwen gebruiken ze maandelijks wanneer zij menstru-
eren. Dat bedrag kan flink oplopen. België heft momen-
teel 6% BTW op deze producten. De aankoop is niet 
voor iedereen een evidentie. Bovendien wordt het taboe 
rond menstruatie nog versterkt wanneer de persoon in 
armoede verkeert. Dat bleek uit een  
bevraging die we met Caritas Vlaanderen deden bij 
2.608 meisjes tussen 12 en 25 jaar oud in Vlaanderen.

In Vlaanderen bestonden nog geen cijfers over 
deze problematiek, maar signalen wezen erop dat 
menstruatie-armoede ook bij ons voorkomt. Daarom 
deed Caritas Vlaanderen een bevraging, bij 2.608 
Vlaamse meisjes tussen 12 en 25 jaar oud.  
We analyseerden de resultaten van de bevraging en 
deden enkele diepte-interviews. 

Ons Caritas Rapport ‘Dubbel Taboe’ geeft een eerste 
schets van de omvang van het probleem. Opvallend is 
meteen de impact van het probleem op het dagelijkse 
leven van de meisjes. Schoolachterstand oplopen is bij- 
voorbeeld één van de gevolgen, wanneer je elke maand 
een week van school moet wegblijven. In het rapport 
doen we daarom concrete aanbevelingen aan regionale 
en federale politici. 
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ARMOEDE EN GEESTELIJKE  
GEZONDHEIDSZORG

De geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen vormde 
in 2020 het onderwerp van een eerste advies op eigen 
initiatief vanuit de Kamer Gezondheid binnen de Vlaamse 
Raad Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Doorheen het 
jaar werden diverse hoorzittingen georganiseerd met tal 
van experten en stakeholders.  
Vanuit Caritas Vlaanderen namen we niet alleen deel 
aan deze overlegmomenten, we zorgden er zelf in onze 
bijdragen steeds voor dat de problematiek van mensen 
in armoede en de gebrekkige toegang tot geestelijke 
gezondheidzorg mee op de agenda stond.

Vanuit die hoek vervoegden we in de loop van 2020 de 
werkgroep Armoede van de Staten-Generaal  
Geestelijke Gezondheidzorg, die werkt aan een nieuwe 
bijeenkomst van de Staten-Generaal. Samen met  
diverse partners zal Caritas Vlaanderen mee de kar trek-
ken van een betaalbare en toegankelijke geeste- 
lijke gezondheidszorg. Vanuit onze achtergrond vanuit 
zorg- en welzijnscontext kunnen we er relevante input 
aanreiken.

De betrokkenheid van Caritas Vlaanderen in de Vlaamse 
Raad resulteerde eind 2020 in een Advies op eigen 
initiatief “Geestelijke gezondheid(szorg) voor kwetsbare 
groepen tijdens de tweede golf coronacisis”. We verzorg-
den ook een opiniebijdrage in MO* rond dit thema.

STRUCTUREEL OVERLEG

Binnen het structurele overleg van het Vlaams Perma-
nent Armoedeoverleg (VPAO) kon Caritas Vlaanderen 
meewerken aan het nieuwe Vlaams Actieplan Armoede. 
Onze klemtonen lagen daarbij op de meest kwetsbare en 
onzichtbare groepen, zoals kinderen in armoede, jon-
geren in dak- en thuisloosheid, vluchtelingen en ouderen.

In het Gemengd Platform Dak- en Thuisloosheid gaven 
we mee vorm aan het nieuwe Actieplan ter voorkoming 
en bestrijding van dak- en thuisloosheid. We stelden 
onder meer voor om sterker in te zetten op jongeren in 
verdoken thuisloosheid en vroegen om initiatieven rond 
het in kaart brengen van dak- en thuisloosheid in Vlaan-
deren te versterken.
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Op donderdag 20 februari vergaderden IOKS en Collec-
tief apart. IOKS werkte samen met prof. dr. Johan  
Verstraeten van de KULeuven over ‘de sociale leer van 
de kerk’ en over de samenwerking met het ‘netwerk 
rechtvaardigheid en vrede’ waar prof. Verstraeten sinds 
kort de nieuwe voorzitter van is. Het collectief werkte 
samen met prof. dr. Anne Vandenhoeck over de eigen-
heid van eerste en tweedelijns spirituele zorg.

We namen op deze tweedaagse ook afscheid van Kris 
Buckinx als bisschoppelijk gedelegeerde van het bisdom 
Hasselt. Ter gelegenheid hiervan stelde hij zijn boek ‘Op 
het andere been’ voor.

De in december voorziene tweejaarlijkse vormingsdag 
voor ‘bestuurders en directies’ van zorgvoorzieningen 
onder de titel ‘Ethisch leiderschap en spirituele zorgver-
lening’ werd wegens de Covid-maatregelen verschoven 
naar najaar 2021.

We pasten via enkele casussen vanuit Woonzorgcentra 
en Assistentiewoningen de Octahedron toe op ons dage-
lijks werkterrein.

IOKS-TWEEDAAGSE

Op 19 en 20 februari 2020 vond de IOKS-tweedaagse 
plaats te Hasselt. Op woensdag 19 februari zaten IOKS 
en Collectief samen aan de gesprekstafel.  
Het Interdiocesaan Overleg Kerk en Samenleving 
(IOKS), groepeert alle vicarissen en bisschoppelijk 
gedelegeerden voor Caritas en diaconie van de Vlaamse 
bisdommen, naast de directeur en de coördinator iden-
titeit en pastoraal van Caritas Vlaanderen. Het Collectief 
is een interdiocesane uitwisselings- en overleggroep 
gevormd door diocesane medewerkers zorgpastoraal, 
medewerkers van Caritas en congregationele medewerk-
ers zorgpastoraal. 

We legden in de voormiddag vier bezorgdheden op tafel 
die aanleiding gaven tot gespreksstof: over openstaande 
vacatures zorgpastores en de kleine instroom via de 
verschillende opleidingen, over de ‘dubbele binding’ van 
pastores, over de eigenheid van eerstelijns en tweede- 
lijns spirituele zorg en over ketenzorg. Vanuit deze 
bezorgdheden werden actiepunten en aanbevelingen ge-
formuleerd voor het komende werkjaar van zowel IOKS 
en het Collectief.

In de namiddag kwam Paul Delva, gewezen fractieleider 
CD&V in het Brussels Parlement, zijn boek ‘De mens 
maakt de stad’ voorstellen. Op basis van zijn toelichting 
bekeken we op welke vlakken het personalisme aan bod 
komt in het Vlaams Regeerakkoord (2019-2024), voor-
namelijk in het hoofdstuk over een ‘warm en zorgzaam 
Vlaanderen’.

Pastorale gespreksvoering in voorbereiding

In het najaar bereidden we in overleg met Martijn  
Steegen (hoofdpastor UZ Gasthuisberg en medewerker 
KULeuven) en Frieda Boeykens (Stafmedewerker Caritas 
OVL en medewerkster aan KULeuven) de vorming ‘Pas-
torale gesprekvoering’ voor. Ze omvat zes cursusdagen 
en zal doorgaan in de ‘Oude Abdij Drongen’ in het najaar 
2021. We zullen aan de slag gaan met 12 deelnemers 
uit Oost- en West-Vlaanderen. Deze vorming richt zich 
tot pastores werkzaam in algemene en psychiatrische 
ziekenhuizen, woonzorgcentra en voorzieningen voor 
personen met een beperking.

Pastoraal en identiteit

Deelname aan overlegstructuren
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De ‘Octahedron’

Op 31 augustus-1 september was er een (vervolg)oplei-
ding over de octahedron door dr. Erny Gillen in Luxem-
burg voor de ‘implementing partners’. Want we willen 
deze dobbelsteen met acht vlakken verder uitbouwen tot 
een breed aanbod voor voorzieningen in gezondheid en 
welzijn, maar ook in onderwijs. 

Daartoe ontwikkelden we een bijhorende (mini)brochure: 
‘Mijn Octahedron voor een leven vol uitdagingen’ en dit 
volgens de formule van Paus Franciscus. Het is een 
Nederlandse vertaling van een brochure van Erny Gillen 
onder de titel: ‘The octahedron for courageous living’ 
(07/2020).

Tevens werkten we inhoudelijk een folder uit over  
‘Ethisch en goed leiderschap met de octahedron als 
denkkader’. We voorzien een aanbod voor ‘bestuur- 
ders, directies en leidinggevenden’ in ‘Zorgorganisaties & 
Onderwijs’ en in ‘Solidariteitsorganisaties’. De concrete 
uitrol hiervan is voorzien voor het voorjaar 2021.

De ‘Spiritwijzer

Bij de start van het werkjaar (september 2020) zijn we 
langsgegaan bij de verschillende bisdommen. 

Het bisdom Brugge laat Curando en het Wit-Gele kruis 
kennis maken met de Spiritwijzer Thuiszorg. Er is een 
ruim aanbod aan vormingen aan het verplegend per-
soneel. 

Het bisdom Gent werkt samen met de parochies en 
vrijwilligers om ketenzorg uit te rollen. Ook hier is er nood 
aan vorming rond de Spiritwijzer Thuiszorg. 

In het bisdom Hasselt zijn er contacten met het onder- 
wijs. Het bisdom komt op vraag van zorginstellingen 
langs om wat meer uitleg te geven over de Spiritwijzers. 

In het Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen is er een 
contact met de parochie Leuven aan de Dijle om keten-
zorg op te starten in samenwerking met Samana.  
Er wordt een vorming uitgewerkt rond de Spiritwijzer  
Thuiszorg om deze mensen te begeleiden en oog te  
hebben voor de spirituele noden van de zorgvrager.  
Het vicariaat maakt werk om, in samenwerking met een 
aantal pastores en woonzorgcentra, de Spiritwijzers  
Ouderenzorg en Thuiszorg te ïntroduceren bij het 
verplegend personeel. 

Ook opvolging en begeleiding wordt voorzien. Samen 
met een aantal zingevingscoördinatoren bekijken we hoe 
we de Spiritwijzers verder kunnen uitrollen binnen de thu-
iszorg. We werken de werkmap ‘Werkvormen bij de Spirit-
wijzer en training in eerstelijns spirituele zorg’ verder uit. 
Momenteel wordt de laatste hand gelegd opdat deze in 
productie kan gaan.
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Vrijwilligerswerking

De kernopdracht van Team Vrijwilligerswerk (TVW) is 
in 2020 enigszins veranderd: Het vrijwilligerswerk blijft 
gebaseerd op de noden van personen in een kwetsbare 
situatie, maar zonder specifieke focus op vluchtelin-
gen. De ondersteuning voor vrijwilligers zodat zij hun 
talenten kunnen inzetten voor waardevolle en nuttige 
vrijwilligerstaken is daarbij één van de belangrijkste 
aandachtsvelden. 

Doorheen 2020 zijn de prioriteiten van het team ook ver- 
anderd door interne verschuivingen en door de corona-
crisis, die het vrijwilligerswerk deed stilvallen. Het team 
zette zich daarbij wel in voor de operationele hulpacties 
van Caritas Vlaanderen tijdens de eerste lockdown.

TVW nam daarnaast deel aan het Grassroots Participa-
tion Learning Path (GPLP) dat ontwikkeld werd door  
Caritas Europa. Het GPLP biedt een reeks van leeractivi-
teiten aan die gespreid worden over twee jaar. 

Vrijwillig engagement

CARITAS VLAANDEREN ONDERSTEUNT VRIJWILLIGERS IN PROJECTEN 
EN DIENSTEN VAN CARITAS EN OVEREENKOMSTIGE ORGANISATIES.

WE WERVEN VRIJWILLIGERS, GEVEN VORMINGEN, ZORGEN VOOR 
VOLDOENDE INTERVISIES EN ONLINE COMMUNICATIE MET DE VRIJWIL-
LIGERS: MET NIEUWSBRIEVEN, VERHALEN EN BEELDMATERIAAL.

Het doel van het Learning Path is om door de parti- 
cipatie van mensen op lokaal niveau (grassroots) de 
organisatiecapaciteiten en de duurzaamheid van de 
deelnemende organisaties te versterken. Twee leden van 
het team namen deel aan de online bijeenkomsten en 
workshops. 

De coördinator vrijwilligerswerk, Nha Truc Le, zetelt  
verder in de raad van bestuur van het Plateforme  
Francophone du Volontariat (PFV) als vertegenwoordiger 
van Caritas Francophone et Germanophone. TVW nam in 
dat verband deel aan verschillende netwerkprojecten en 
thematische ontmoetingen die geïnitieerd worden door 
het Plateforme.  

12



Tijdens het eerste trimester van het jaar hebben we nog 
enkele activiteiten voor de vrijwilligers kunnen organ-
iseren:

Het team voorzag ook ondersteuning voor het collectief 
opvancentrum in Scherpenheuvel.

Omwille van de lockdown spijts periodieke versoepe-
lingen, werden de activiteiten voor de  rest van het jaar 
teruggeschroefd, en werd de focus ook inhoudelijk ver-
legd naar de transversale werking binnen de operationele 
projecten op het terrein. 

Op de ‘Internationale dag van de Vrijwilliger’ (5 decem-
ber), namen we deel aan een communicatieactie, geor-
ganiseerd door Caritas Europa, Caritas Azië en Caritas 
Afrika. In de week van 5 december publiceerden we 
video’s, foto’s en getuigenissen van vrijwilligers om hun 
engagement en ervaringen in de verf te zetten.

Nieuwjaarsfeest en vrijwilligersbedanking in de 
semi-collectieve opvangstructuur in Louvranges 
met Caritas International

Een collectieve activiteit voor de families in 
het Tandem-project (individuele begeleiding 
van mensen in de asielprocedure of erkende 
vluchtelingen): kennismaking met opéra in de 
Muntschouwburg (Brussel)

Een vorming over beroepsgeheim voor de  
Caritasvrijwilligers in Luik.

Binnenlandse projecten
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PROJECTWERKING
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Caritas Hulpbetoon heeft een dubbele opzet:
Caritas Hulpbetoon verleent financiële hulp aan per-
sonen en gezinnen, die in uitzonderlijke materiële en/of 
financiële nood verkeren.
Iedere hulpverleningstussenkomst gebeurt uitsluitend op 
verzoek van een derde instantie (CAW, CLB, OCMW, CIG, 
…) die de persoon/het gezin begeleidt.

Caritas Hulpbetoon kan ook zelf doorverwijzen naar 
een geschikte organisatie. Bij een tussenkomst draagt 
Caritas Hulpbetoon bij om het ontbrekende bedrag voor 
medische kosten, een huurwaarborg, onbetaalde fac-
turen, kosten om zelfstandig te wonen, … te dekken.

Daarnaast ondersteunt Caritas Hulpbetoon projecten 
van voorzieningen en organisaties, die hulp verlenen 
aan kansarmen, op basis van hun gemotiveerde aan-
vraag. Het gaat om projecten, die een ganse groep van 
bewoners / gebruikers / cliënten op het oog hebben, 
projecten om vluchtelingen te ondersteunen bij het huren 
van een betaalbare woning, of innoverende projecten om 
kansarmoede te bestrijden.

De voorziening neemt zelf de campagne ter ondersteu- 
ning van het project voor haar rekening. Wanneer een 
project in aanmerking komt voor projectsubsidies
van Caritas Hulpbetoon, reikt Caritas Hulpbetoon fiscale 
attesten aan de schenkers die doneren aan het project.

CARITAS HULPBETOON BIEDT STEUN AAN 
KWETSBARE MENSEN, OP ZOEK NAAR EEN 
BETERE TOEKOMST EN DIE DAARIN ONDER-
STEUND WORDEN DOOR EEN BEGELEIDENDE 
DIENST OF ZORGINSTANTIE. ONDER HEN 
TREFFEN WE JONGEREN AAN DIE UIT EEN 
INSTELLING KOMEN, ALLEENSTAANDE  
OUDERS MET KINDEREN, OUDEREN, KANS-
ARME GEZINNEN, VLUCHTELINGEN DIE EEN 
ASIELAANVRAAG HEBBEN LOPEN, DAK-
LOZEN, ROMA, ….

Caritas Hulpbetoon werd in 1986 opgericht vanuit  
Caritas Vlaanderen en de bisdommen, om een antwoord 
te bieden op de nood aan ondersteuning van de minst 
bedeelden in onze maatschappij, die buiten de mazen 
van het net van de reguliere hulpverlening vallen.  
Caritas Hulpbetoon richt zich op de gaten in het sociale 
vangnet, waarvoor geen reguliere financiering voorhan-
den is. Met Caritas Hulpbetoon biedt Caritas Vlaanderen 
ook een structurele omkadering aan acties die binnen 
parochies worden opgezet. Die missie van onze organi-
satie blijft ook vandaag nog schatplichtig aan dat lokale 
engagement, dichtbij de mensen.

Hulpbetoon

Waarom nood aan Caritas Hulpbetoon?

Welke ondersteuning biedt Caritas Hulpbetoon
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Olga Huylenbroeck, Crisisfonds Oost-Vlaanderen  
Caritas Hulpbetoon: “Net voor Kerstmis kwam er een 
dossier binnen van een dertienjarige jongen. Zijn moe-
der verbleef met hem in België. Hij had nog drie zussen, 
maar die verbleven niet hier. Zijn moeder was ziek en is 
na drie dagen overleden. De jongen was tot op het laatst 
bij haar gebleven en had, eigenlijk te laat, de hulpdien-
sten gebeld. Hij stond er in de kerstperiode alleen voor. 
Er werd hem een voogd toegewezen en die deed bij ons 
een steunaanvraag. 

De jongen verbleef twee weken bij een pleeggezin in 
afwachting van een betere oplossing. Hij wilde nog graag 
wat spulletjes gaan ophalen, maar mocht zijn eigen  
woning niet in, tenzij hij de erfenis (een berg schulden 
van zijn moeder) aanvaardde. 

Caritas Vlaanderen was op verschillende domeinen 
actief. De meest tastbare inzet was de noodhulp die we 
boden aan organisaties die zich inzetten voor dak- en 
thuislozen. We maakten, via onze operationele afdeling 
Caritas Hulpbetoon, 60.000 euro vrij om slaapzakken, 
slaapmatjes, hygiënische kits en handgel te verspreiden.

In totaal verdeelden we, op vraag:

We verdeelden deze goederen op vraag van en aan 
CAW’s en sociale organisaties in Vlaanderen en Brussel 
die met dak- en thuislozen werken. Op hun beurt ver-
spreidden deze lokale partners de materialen binnen hun 
werking, naargelang de lokale noden.

Een andere belangrijke activiteit is de inhoudelijke onder-
steuning van de Vlaamse overheid, door deelname aan 
de Taskforce Kwetsbare gezinnen.

3000 hygiënische kits

1000 busjes handgel

670 slaapzakken

190 slaapmatjes

540 lakenpaketten

50 matrassen

20 veldbedden

Samen met andere organisaties zoals o.a.  
Welzijnszorg, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Welzijns- 
schakels, ATD Vierde Wereld en het Netwerk tegen 
Armoede zocht Caritas Vlaanderen er in de stakeholders-
groep naar oplossingen voor de door de crisis getroffen 
kwetsbare gezinnen.

Caritas Vlaanderen liet ook pastores aan het woord over 
het persoonlijk contact dat in de coronacrisis verre van 
evident bleek. Door de reacties van ziekenhuispastores 
en pastores in sociale organisaties kregen we een blik 
achter de schermen in deze moeilijke periode. Uit alles 
bleek dat pastores creatief en innovatief aan de slag 
moesten. Via glazen wanden, kaartjes, tekeningen en 
digitale media, en via een meer intensieve samenwerking 
met andere medewerkers en vrijwilligers, wisten ze een 
minimum aan dienstverlening te garanderen.

Wij zijn daarin tussengekomen, zodat zijn schulden 
konden worden betaald. Samen met de voogd hebben 
we ook contact gelegd met zijn grootmoeder die met zijn 
zussen in Nederland woonde. Maar hoe het dan verder 
afloopt, dat horen we spijtig genoeg niet. 

Dat is zo in de meeste dossiers. Steeds zorgt onze hulp 
ervoor dat de mensen een stap vooruit kunnen zetten. 
Maar de tussenkomst van het Crisisfonds betekent niet 
dat alle problemen van de mensen ineens opgelost zijn. 
Onze steun maakt wel dat zij op dat moment niet kopje 
onder gaan. Bijvoorbeeld ondersteunen wij de aankoop 
van een laptop opdat een kind zijn lessen kan volgen. 
Maar het verdere verloop, daar hebben we geen zicht 
meer op. Het is de sociale dienst die de aanvraag indient 
die de mensen verder opvolgt.”

Noodhulp in Covid-19

Een voorbeeld van individuele steun
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IN ‘T KORT

DAGELIJKSE WERKING

Heidi Bosselaers, teamcoördinator van Café Anoniem: 
“Café Anoniem is een project, met een dubbele opzet:

We krijgen gezonde maaltijden aangeboden via het  
ziekenhuis, in opdracht van de Stad, opdat mensen bij 
ons voor 3 euro kunnen komen eten. Mensen vinden bij 
ons een nette badkamer waar ze zich kunnen douchen, 
waar ze hun kleren kunnen wassen en drogen of hun 
spullen veilig kunnen opbergen in een locker. Ze kunnen 
bij ons ook een partijtje biljart of tafelvoetbal spelen, of 
kunnen meedoen aan muzische of sportieve activiteiten, 
terwijl hun gsm veilig ligt op te laden. En bovenal kunnen 
ze er aankloppen bij een CAW-hulpverlener, een  
psycholoog of straatverpleegkundige. 

Wij luisteren, wij proberen hen te versterken. We gaan 
zelf projecten aan; zo bijvoorbeeld een muziekproject 
in samenwerking met B-Classic. Want zo leren mensen 
naar elkaar luisteren als ze zelf musiceren, ze leren 
plezier maken en communiceren met elkaar. Wanneer 
ze dan in het Begijnhof zijn gaan spelen deze zomer, 
applaudisseerden de omstaanders, zonder te weten dat 
de groep uit daklozen bestond. De mensen genoten van 
de waardering die ze er kregen.

Met de COVID-crisis mogen er maar 13 mensen per 
keer binnen. Ons lokaal leent zich met de maatrege-
len tot geen grotere capaciteit. We werken nu met een 
aanwezigheidslijst, zo komen er per dag toch een 20 tot 
25-tal mensen over de vloer. Maar het voordeel is dat we 
meer tijd krijgen om met onze doelgroep bezig te zijn.”

Caritas Hulpbetoon ondersteunt Café Anoniem in deze 
coronacrisis met slaapzakken en hygiënekits. “Frank 
(Deloffer, bischoppelijk gedelegeerde voor de diaconie) 
kwam hier op bezoek en vroeg me wat ik nodig had.  
Ik wist niet goed wat gezegd. Het overkomt me niet vaak 
dat mensen me vragen welke hulp ik kan gebruiken.  
De eerste hulpgoederen zijn allemaal verdeeld.  
Jullie komen net op tijd om een tweede lading hulp-
goederen te verstrekken. (lacht).

Onze projecten vloeien vaak voort uit vragen die van de 
bezoekers zelf komen. Een tijd geleden stelde één van 
de mannen voor: “’t zou misschien helpen als we zouden 
kunnen leren om fietsen te herstellen.”  
Een andere bezoeker bleek hierin ervaring te hebben. 
Dan is hij begonnen om dit aan te leren aan de anderen. 
Nu staan er hier een aantal standaarden waarop ze 
aan hun fietsen werken. In de zomer willen ze groenten 
beginnen kweken. Er staan hier dus nu ook drie 
kweekbakken. Ik kijk soms tegen zoveel spullen op, maar 
aan de andere kant: ze zijn bezig met competenties te 
ontwikkelen, ze leren elkaar dingen aan. Daar zit een 
onschatbare waarde in.

Ik werk nauw samen met de Stad Hasselt. Ik vertel er 
over onze activiteiten. Wanneer de Stad geen daklozen 
wil, staat daar tegenover dat ze er iets moeten aan doen. 
Het is hun taak om te zorgen voor de bevolking, ook de 
daklozen. De Stad geeft ons daarom de opdracht om de 
daklozen niet louter op te vangen, maar ook te werken 
aan de ontwikkeling van competenties en te investeren 
in opleiding. Ik zou daarom ook graag vormingscellen 
oprichten hier, om opleidingen te organiseren. Maar 
met COVID-19 staan heel wat projecten on hold. Onze 
vrijwilligerswerking draait ook op een lager pitje, want 
heel wat vrijwilligers zijn gepensioneerd en vormen een 
risicogroep voor het coronavirus.”

Versterken van mensen, niet individueel,  
maar in groep

Belangen behartigen van de doelgroep

Dagopvang voor kwetsbare mensen in Hasselt

Project van RIMO Limburg van  
Samenlevingsopbouw

Doelgroep: niet alleen dak- en thuislozen,  
maar alle kwetsbare mensen

Sinds 1994 ontstaan als initiatief van  
buurtbewoners

Een voorbeeld van projectsteun:  
Café Anoniem
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Het opvangproject is tijdelijk, maar gericht op duurzaam-
heid. Bewoners kunnen er voor een periode van drie jaar 
blijven. Die tijdspanne moet het mogelijk ma- 
ken om de transitie naar een menswaardig bestaan te 
maken en dat op verschillende levensdomeinen.  
De Dienst Outreachtend Werken van de Stad Gent  
staat in voor de persoonlijke begeleidingstrajecten van 
de bewoners. Zij ondersteunen het proces naar onder 
andere wonen, werk, onderwijs, integratie en  
welzijn. Caritas Vlaanderen staat in voor het beheer van 
de site, biedt woonbegeleiding, zorgt voor een aange-
naam en respectvol samenleven en staat ook in voor het 
onderhouden van een goed contact met buurtbewoners. 
In dit jaarverslag beschrijven we de opstartfase van het 
project Perspectief Wonen - Lübecksite Gent.

VOORBEREIDING

Begin juni 2020 startten we een interne werkgroep bin-
nen Caritas Vlaanderen om het project vorm te geven in 
nauw overleg met de Stad Gent. We werkten aan tal van 
zaken, zoals een plan van aanpak, het opmaken
van de gebruikersovereenkomst, aanwerven van per- 

Project Perspectief Wonen - Lübecksite  Gent

soneel, inrichting van de site, coronabeleid, opstellen van 
een belonings- en sanctioneringssyteem en admini- 
stratie.

Het Caritas-team op de Lübecksite bestaat uit zes 
medewerkers: één teamverantwoordelijke, drie beheer- 
ders en twee animatoren. Zij kwamen midden oktober in 
dienst en begonnen aan het operationeel maken van het 
beleid en de plannen om de site gebruiksklaar te maken 
voor de bewoners. Voor de boekhouding, vrijwilligers- 
werking, coördinatie en opvolging van het politieke luik 
blijven ook heel wat andere personeelsleden van Caritas 
Vlaanderen betrokken op het project. 

BEWONERS 

Na maanden van voorbereiding konden de eerste bewo- 
ners op 9 november 2020 effectief hun intrek nemen op 
de Lübecksite. In totaal verhuisden er 92 mensen naar de 
site om er zich langdurig te laten begeleiden en te bou-
wen aan hun toekomst. Van die groep zijn er 64 volwas-
senen en 28 kinderen. De groep bestaat voornamelijk uit 
gezinnen met kinderen, maar telt ook 11 alleenstaanden. 
Een groot deel van de bewoners is afkomstig uit Roe-
menië, maar er wonen ook mensen die afkomstig zijn uit 
Slowakije, Bulgarije, Tsjechië, Hongarije, Polen en België.

De verhuisbeweging verliep gefaseerd en in kleine 
groepjes. Op die manier konden we persoonlijke bege-
leiding bieden en hen degelijk welkom heten op hun  
nieuwe (tijdelijke) woonplaats. Ook praktisch gezien 
verliep de verhuis gefaseerd, omwille van de corona- 
maatregelen en omdat de bewoners vanuit verschillende 
locaties afkomstig waren. Ze verbleven voordien op het 
doortrekkersterrein aan de Drongensesteenweg, in de 
Aziëstraat of leefden op straat in Gent.

IN 2020 STARTTE CARITAS VLAANDEREN 
IN OPDRACHT VAN STAD GENT MET EEN 
OPVANGPROJECT VOOR MENSEN UIT PRE-
CAIRE (MOBIELE) WOONSITUATIES. MEER 
SPECIFIEK IS HET PROJECT GERICHT OP 
MENSEN MET EEN INTRA-EUROPESE  
ACHTERGROND EN MENSEN DIE AL  
RUIME TIJD DAKLOOS ZIJN. ZIJ LEEFDEN IN 
MENSONWAARDIGE OMSTANDIGHEDEN IN 
HET GENTSE, IN ZELFGEBOUWDE KAMPEN 
ZONDER WATER EN ELEKTRICITEIT. DAAR 
WOU HET STADSBESTUUR EEN EINDE AAN 
MAKEN EN MEN BETROK CARITAS  
VLAANDEREN ALS PARTNER OM DIT 
OPVANGPROJECT MEE UIT TE BOUWEN. 

Projecten
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LOCATIE EN INRICHTING TERREIN 

Het gaat om de voormalige sociale woonwijk  
‘Lübeck’ in Gent, gelegen aan de Afrikalaan. De  
volledige opvangsite is opgebouwd uit containerunits. 
Gezinnen met kinderen krijgen één volledige con-
tainerunit aangeboden, koppels en alleenstaanden een 
halve containerunit. Deze private woonunits worden 
aangevuld met gedeelde sanitaire units en kookunits. 
Daarnaast zijn er nog enkele ruimtes, overdekte shelters 
en de buitenruimte voor gemeenschappelijk gebruik 
en ontspanning. De overige units worden ingevuld als 
bureau, gespreksruimte en stockage.

BEHEER OPVANGLOCATIE 

Caritas Vlaanderen is verantwoordelijk voor het goed 
beheren van de woonsite. We fungeren als aanspreek-
punt voor bewoners, maar ook voor buurtbewoners en 
bezoekers. We beschikken daarvoor over ruime perma-
nentiemomenten. Op weekdagen is Caritas van 08u30 
tot 21u30 beschikbaar op het terrein en op weekend- 
dagen telkens van 13u30 tot 21u30.

We zorgen voor het naleven van de gebruikersovereen-
komst en de afspraken die gemaakt werden met de 
bewoners, zoals bijvoorbeeld het betalen van de ge- 
bruikersvergoeding, ontvangen van bezoekers en het 
stockeren van goederen. Sensibilisering is daarbij van 
groot belang. De bewoners komen in een zeer gestruc-
tureerde en omkaderde setting terecht, wat om een 
aanpassing vraagt die niet vanzelfsprekend is. Daarom 
staat een pedagogische en emancipatorische aanpak 
centraal die mensen moet versterken en hen de nodige 
vaardigheden moet aanreiken om makkelijker hun weg 
te vinden in de samenleving.

SAMENLEVEN OP DE SITE 

Met het team willen we een opvangplaats creëren waar 
mensen tot rust kunnen komen en aan een toekomst 
kunnen bouwen in menswaardige levensomstan-
digheden. Daartoe moeten we zorgen voor een aan-
gename en respectvolle manier van samenleven. Het 
stimuleren van de cohesie tussen de bewoners, maar 
ook met de buurt is daarin een belangrijke pijler. 

Tegelijk is het nodig om een verantwoordelijkheidsgevoel 
te creëren om hier zelf zorg voor te dragen.  
Er is geen onderhoudspersoneel aanwezig op de site, 
het onderhoud van de gemeenschappelijke faciliteiten 
en ruimtes is een gedeelde verantwoordelijkheid van de 
bewoners. 

Om het samenleven op de site te bevorderen en te 
zorgen voor sociale en culturele inclusie op en naast de 
Lübecksite, worden er ook activiteiten georganiseerd. In 
de opstartfase ontwikkelen de animatoren een aanbod 
aan activiteiten voor kinderen en volwassenen (bv. rond 
sport, spel, onderwijsondersteuning en ontspanning). 
Tevens zal er gewerkt worden aan toeleiding naar vrije- 
tijdsactiviteiten buiten de site van zodra de corona- 
maatregelen dat toelaten. In de opstartfase worden er 
voorlopig nog geen vrijwilligers betrokken.

VERBINDING MET DE BUURT 

Ook de buurtwerking vormt een belangrijk onderdeel van 
het project. We beogen hiermee diverse doelstellingen, 
waaronder het creëren van een draagvlak voor inclusie, 
klachten beperken door zorgen ter harte nemen, overlast 
beperken en respect stimuleren, onverdraagzaamheid en 
polarisatie tegengaan. 

Er werd in het najaar, voor de effectieve verhuis, een 
buurtinformatiemoment georganiseerd op de site, in 
aanwezigheid van de burgemeester, Stad Gent en  
Caritas Vlaanderen, om geïnteresseerde buren een 
rondleiding te geven, vragen te beantwoorden en te  
luisteren naar hun bezorgdheden. Een tweede moment 
kon omwille van de verstrengde coronamaatregelen niet 
doorgaan. Het organiseren van ontmoetingsmomenten 
met de buurt wordt een vast gegeven binnen het project.

SAMENWERKING

We vervullen deze beheersfunctie niet alleen, maar in 
continu overleg en samenwerking met diverse partners 
die betrokken zijn bij het project. Het gaat dan bijvoor-
beeld om de stadsdiensten, politie, het wijkgezondheids- 
centrum en Ivago, maar ook om sociale partners van 
Caritas Vlaanderen zoals bijvoorbeeld het Bisdom Gent, 
Kras vzw, De Tinten vzw en De Fontein vzw. 
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Project Listening Center, Antwerpen

VOOR WIE?

Voor iedereeen met een concrete hulpvraag (admini- 
stratieve hulp, individuele hulp bij het zoeken naar  
woning of werk, advies en begeleiding bij psychosociale 
en juridische vragen). We bieden algemene eerste- 
lijns sociale dienstverlening of we heroriënteren indien 
nodig naar meer gespecialiseerde diensten binnen ons 
netwerk.

VERLOOP

In maart 2020 planden we de opstart van het Listening 
Center in samenwerking met Caritas Antwerpen en De 
Loodsen vzw. In het Listening Center willen we samen 
met vrijwilligers een warm onthaal bieden aan iedereen 
met een hulpvraag. Door de beperkende maatregelen 
in verband met de covid-pandemie moesten we deze 
opstart helaas uitstellen naar het najaar.  

ER BESTAAN IN BELGIË TAL VAN INITIA- 
TIEVEN EN ORGANISATIES DIE MENSEN 
ONDERSTEUNEN MET CONCRETE HULPVRA-
GEN. TOCH IS HET NIET ALTIJD GEMAKKE- 
LIJK OM JE WEG TE VINDEN NAAR DE JUISTE 
ORGANISATIE WAAR JE MET DIE ENE 
SPECIFIEKE VRAAG TERECHT KUNT. AD-
MINISTRATIE EN PROCEDURES ZIJN VAAK 
INGEWIKKELD. ALS JE DE TAAL NIET 100% 
MACHTIG BENT, WORDT HET NOG  
MOEILIJKER… 

DAAR WILLEN WIJ SAMEN MET DE LOODSEN, 
IN ANTWERPEN, IETS AAN DOEN. IN HET 
‘LISTENING CENTER’ ONTHALEN ONZE VRIJ- 
WILLIGERS MENSEN OP EEN WARME  
MANIER. IEDEREEN IS ER WELKOM, 
ONGEACHT ZIJN/HAAR ACHTERGROND. 
ONZE VRIJWILLIGERS NEMEN DE TIJD OM 
NAAR IEDEREEN TE LUISTEREN EN INFOR-
MATIE TE GEVEN. WAAR NODIG VERWIJ- 
ZEN WE DE MENSEN DOOR NAAR ANDERE 
GESPECIALISEERDE ORGANISATIES DIE 
HEN VERDER OP WEG KUNNEN HELPEN. ZO 
DRAGEN WE MET TAL VAN ANDERE ORGANI-
SATIES BIJ AAN EEN WARME EN INCLUSIEVE 
SAMENLEVING.  

In oktober 2020 besloten we ondanks de pandemie toch 
van start te gaan. Na enkele kennismakingsgesprekken 
besloten drie vrijwilligers zich wekelijks te engageren op 
maandagvoormiddag. Zij kregen van ons vorming rond 
de sociale kaart van Antwerpen, de asielprocedure en 
verblijfsdocumenten in België. Samen werkten we een 
aantal tools uit voor de begeleiding, zoals een persoon-
lijke fiche en een toelatingsdocument om gegevens te 
registreren en op te vragen bij derden. Om bekendheid te 
verwerven verspreidden we, samen met de vrijwilligers, 
flyers bij de organisaties in de buurt. Eén vrijwilliger 
haakte af, omdat ze geen tijd meer vond.

Vanaf 5 oktober ontvingen we de eerste bezoekers, waar-
van sommige meermaals terugkwamen.  
De meeste hulpvragen gingen over verblijfsdocumen- 
ten. Hier verwezen we door naar een gespecialiseerde 
advocaat. Anderen hadden vragen over schulden. Weer 
anderen verwezen we door naar de nachtopvang, de 
voedselbanken, de sociale kruidenier en initiatieven voor 
de bedeling van kledij. 

Bij een doorverwijzing nemen we steeds zelf contact 
op met advocaten en organisaties om te vermijden dat 
mensen te vaak ‘van her naar der’ worden gestuurd.  
We kunnen niet op alle vragen zelf een antwoord bieden, 
maar we maken tijd om de mensen warm te onthalen en 
gericht door te verwijzen indien nodig. In 2021 plannen 
we een aantal bezoeken aan andere organisaties om het 
Listening Center verder op de kaart te zetten.
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DOELGROEP

Een referentieadres is een adres voor personen die 
in België verblijven, maar geen officiële verblijfplaats 
hebben. Op deze manier zijn deze personen bereikbaar 
voor officiële instanties en hebben ze ook zelf een 
aanknopingspunt om aanspraak te maken op allerlei 
sociale rechten en om post en administratie toegestuurd 
te kunnen krijgen.

Caritas Vlaanderen faciliteert voor zo’n 300-tal personen 
een referentieadres. Deze groep mensen zijnvoornameli-
jk rondtrekkende Roms. Rom betekent zoveel als man in 
Romani. Deze groep is oorspronkelijk afkomstig uit India 
en kwam in de 19e eeuw uit Oost-Europa (het huidige 
Roemenië) naar België. Het grootste deel van deze 
mensen heeft de Belgische nationaliteit, een kleiner deel 
de Franse. De gesproken taal is naast Romani, overweg-
end Frans. 

Roms maken deel uit van de zeer divers samengestelde 
groep ‘woonwagenbewoners’. Deze overkoepelende term 
staat naast de nomadische cultuur ook voor het cruciale 
belang van familie, dag-tot-dag organisatie, vrijheid, orale 
cultuur en onderhandelingen… 

OPSTART PROJECT

Sinds november 2020 liepen twee medewerkers van 
Caritas Vlaanderen mee met Marion Küssner van CAW 
Luchtbal – Antwerpen om een vlotte overdracht te kun-
nen garanderen. Het beheer van het referentie- 
adres stopt immers voor het CAW, waar ze botsen op de 
grenzen van het gebied, waarbinnen zij werkzaam zijn 
en waar de bijhorende financiering eindigt. De beteken-
isvolle stappen naar een krachtgerichte aanpak die het 
CAW nam, trachten we vanuit Caritas Vlaanderen verder 
te zetten. 

Project Referentieadressen, Antwerpen

Vanaf maart 2021 neemt Caritas Vlaanderen officieel 
de referentieadressen van ongeveer zo’n 80 gezinnen 
(equivalent van zo’n 300-tal personen) over. Naast het 
verdelen van de post, nemen wij uiteraard ook de onder-
steuning in de sociale administratie op. We willen ook de 
brug slaan naar reguliere hulpverlening, sociale organisa-
ties en diensten, de stad Antwerpen, overheidsdiensten, 
… 

Verder vinden we het belangrijk om een goed contact 
te onderhouden met verschillende partners, zoals de 
doortrekkersterreinen. Momenteel bevinden deze zich in 
Gent, Asse, Kortrijk en Lille. Daar vele gezinnen een vaste 
uitvalsbasis of residentieel standplaats aspireren, zijn de 
doortrekkersterreinen geen duurzame oplossing.  
Wel vinden vele cliënten er enkele weken per jaar een 
veilige plek, waar de terreinbeheerders een belangrijke, 
ondersteunende taak op zich nemen. 

Daarnaast houden we ook contact met Foyer vzw 
in Brussel, waar Gabi Bala al jaren heel wat referen-
tieadressen beheert, alsook met Rita Janssens en 
Pierre Deleu van vzw Mensen van de weg  in Zwanken-
damme-West-Vlaanderen. 

OPDRACHT

De opdracht om post te verdelen, klinkt eenvoudig, maar 
is het allerminst. Heel wat rondtrekkenden bevinden zich 
in een penibele situatie waarin eerst en vooral het recht 
op waardige ‘huisvesting’ niet vervuld geraakt. Daarnaast 
spelen er ook zaken zoals schulden, ongeletterdheid, 
geen tewerkstelling, gebrek aan toegang tot reguliere 
hulpverlening, …  Het hulpverleningsvraagstuk is com-
plex. 

Caritas Vlaanderen kiest resoluut voor een mens- én 
krachtgerichte aanpak, met ruimte voor outreaching. 
We trachten de mensen optimaal te ondersteunen in de 
dagelijkse gang van zaken, te empoweren op langere 
termijn en we willen ook structureel mee aan de kar 
trekken!
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Opvangcentrum Scherpenheuvel

Er verbleven in 2020 233 mensen in het opvangcen-
trum, van 30 nationaliteiten: Afghanistan, Albanië, Ar-
menië, Burundi, Kameroen, El Salvador, Eritrea, Guinea, 
Iran, Irak, Jordanië, Kosovo, Liberia, Libië, Mauretanië, 
Montenegro, Nigeria, Palestina, Peru, R.D. Congo, 
Rusland, Rwanda, Sierra Leone, Somalië, Sudan, Syrië, 
Tanzania, Turkije, Venezuela, Jemen.

We doen er alles aan opdat zij volwaardig kunnen deel-
nemen aan de samenleving. We kunnen daartoe een 
beroep doen op partners en diensten zoals:
• Advocaten en organisaties die gespecialiseerd zijn in 
vreemdelingenrecht;
• Gespecialiseerde artsen, psychologen, psychiaters
• Diensten  die  werken  rond  opvoedingsondersteu- 
ning
• Opleiding en werk: kleuter- en lagere scholen uit  
Scherpenheuvel, KS  Diest, Open School,  CVO Diest, 
Huis van het Nederlands, VDAB
• Politie  (wijkagent),  gemeente, OCMW, dienst inte-
gratie Diest
• Sport- en vrijetijdsorganisaties, jeugdbewegingen,...

Covid-19 bepaalde in 2020 voor een groot stuk onze 
werking in het opvangcentrum. We hanteerden het ge-
detailleerde vademecum van Fedasil om maatregelen 
te treffen in het kader van de pandemie (beperking van 
activiteiten, afstandsonderwijs, testing, quarantaine 
en isolatie, …). Slechts één koppel raakte besmet met 
Covid-19 en toonde lichte symptomen. En één mede- 
werkster werd besmet wanneer zij al in quarantaine 
was omwille van de besmetting van haar echtgenoot. 
Daarnaast waren er regelmatig mensen die symp- 
tomen vertoonden, maar na een test bleek de uitslag bij 
hen negatief.

Onze werking volgde de maatregelen van de overheid. 
Bij het begin van de volledige lockdown in maart 2020 
gingen wij over op een minimumbezetting. Bij de versoe-
pelingen in juni vielen we terug op onze normale werking. 
Collectieve activiteiten lagen in maart volledig stil, in de 
zomer waren er versoepelingen (activiteiten buiten kon 
met 10 mensen), in de herfst werden de regels weer ver-
strengd (activiteiten buiten voor -12 jarigen, voor volwas-
senen beperkt tot 4 mensen). 

Gitte Claeys, centrumverantwoordelijke Scherpenheu-
vel: ”Covid-19 heeft effecten op de procedure van de 
mensen. Afspraken met advocaten zijn verschoven,  
Nederlandse lessen konden niet doorgaan, de school 
ging in lockdown, …. Er kwamen ongeveer 3 maanden bij 
op de teller. Dat woog zichtbaar emotioneel zwaar door 
bij de mensen. Sommige lessen konden wel online door-
gaan, maar enkele onder onze mensen zijn analfabeet, 
waardoor ook dat geen evidentie was.  
We hebben bovendien beperkt wifi en niet altijd een  
laptop voorhanden, …. Het ontbreken van deze midde- 
len vormde een extra drempel voor onze doelgroep.  
De beperkingen in bewegingsvrijheid waren niet evident 
om te nemen: waar veel mensen in huis met een tuin 
konden blijven, werd de beweegruimte van onze mensen 
beperkt tot hun kamer.”

IN HET OPVANGCENTRUM ‘PEETERS- 
KASTEEL’ IN SCHERPENHEUVEL VANGT 
CARITAS VLAANDEREN IN SAMENWER- 
KING MET CARITAS INTERNATIONAL.BE 
MENSEN OP TIJDENS HUN ERKENNINGS- 
PROCEDURE. HET GAAT MEER BEPAALD 
OM DIEGENEN ONDER HEN DIE ZICH IN EEN 
KWETSBARE SITUATIE BEVINDEN: MENSEN 
MET EEN BEPERKING, MET EEN GEZOND-
HEIDSPROBLEMATIEK, …. 
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Internationaal vrijwilligerswerk

Caritas Vlaanderen werkt sinds 2019 samen met  
Caritas Oostenrijk aan het project ‘RECHANGE’: Ren-
forcement de Capacités en Actions Humanitaires et 
Gestion des Volontaires en Afrique francophone (Ver-
sterking van de capaciteiten in humanitaire acties en 
beheer van vrijwilligers in Franstalig Afrika). Het gaat om 
een tweejarig programma gefinancierd door de Europese 
Unie (EU Aid Volunteers).

Begin 2020 verstuurden we de praktische gids voor  
vrijwilligersmanagement, die we opstelden na de work-
shop in Brazzaville in november 2019, naar de partners. 
We namen deel aan de workshop rond disaster risk re-
duction en de tussentijdse evaluatie in Kigali – Rwanda. 

Rond de inhoud van de praktische gids voor vrijwilligers-
management ontwikkelden we  vervolgens ook nog een 
aantal video’s. Dit extra ondersteuningsmateriaal kan 
ingezet worden bij de duplicatie van de vorming rond 
vrijwilligersmanagement binnen de organisatie in elke 
nationale Caritasorganisatie.

We namen deel aan de verschillende online bijeenkom-
sten tussen partners en de stuurgroep van het project.  
Door de wereldwijde situatie omtrent covid-19, is dit 
project verlengd met 4 maanden, tot mei 2021.

Naast het RECHANGE-project, ontwikkelden we intern 
verschillende tools en procedures om aan het certi-
ficatieproces van de Europese Unie (EACEA) deel te 
kunnen nemen. Hierdoor kan Caritas Vlaanderen als 
gecertificieerde ‘sending organisation’ binnen humani-
taire hulp ook aanspraak maken op EU-financiering. We 
ondersteunden bovendien de andere Caritas partneror-
ganisaties bij het certificatieproces om erkende “hosting 
organisation” voor EU-financiering te worden.

Nog op internationaal vlak loopt de samenwerking met 
Caritas Oostenrijk door. We ontwikkelden een project 
rond het inzetten van vrijwilligers met financiering van 
de EU. Caritas Africa, Caritas Senegal, Caritas Mongolië, 
Caritas Nepal, Caritas India zijn de betrokken partners. 
Dit gebeurt in synergie met Caritas Europa en haar 
partners. Helaas is de procedure  voor deze projecten 
opgeschort vanwege de covid-pandemie.

Verder werkten we in het kader van ons Europees uitwis-
selingsproject met scoutsgroepen verder met Caritas 
Montenegro, waar er 3 uitwisselingen in de zomer van 
2020 stonden gepland. Helaas zijn deze ook niet door 
kunnen gaan door de coronacrisis. 
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Communicatie en fondsenwerving

We geven driemaandelijks de folder ‘CH Info’ uit.  
In dit blad aan bestaande schenkers van Caritas  
Hulpbetoon, brengen we opinieartikels en publiceren we 
getuigenissen van medewerkers van organisaties die we 
met Caritas Hulpbetoon ondersteunen.  
De thema’s in 2020 waren respectievelijk: huisvesting, 
crisisfondsenwerking, zelfstandigen en winteropvang.

Met concrete getuigenissen van organisaties die we 
ondersteunen met Caritas Hulpbetoon op onze website, 
kozen we ervoor om onze werking aan de basis in het 
daglicht te plaatsen. Op die manier brachten we in 2020 
Café Anoniem, De Fontein, Taalfabet, Time-out, BruZelle, 
’t Huis-Werk, KRAS, ’t Vlot, Koraalhuis, Brussel Onthaal 
Open Deur en Punt 32 in de kijker.

We verzonden 2 maal de ‘Caritas Vlaanderen algemene 
e-nieuwsbrief’ aan onze geabonneerden op de nieuws-
brief en de bestaande schenkers. Tweemaal handelde de 
nieuwsbrief rond onze activiteiten in de Covid-19-crisis. 
We brachten er ook ons standpunt over de actualiteit.

Op 8 mei kwam onze ‘Speciale uitgave’ van  
Kerk & Leven uit: een aparte katern gewijd aan nieuws 
van Caritas Vlaanderen, met focus op het operationele 
werk van Caritas Hulpbetoon. We verduidelijkten onze 
werking, brachten opiniestukken, getuigenissen van indi-
viduen en organisaties die we ondersteunen, en namen 
enkele actuele armoedestatistieken op.
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In het kader van de Covid-19-crisis organiseerden we 
met Caritas Hulpbetoon een noodhulpactie aan de 
organisaties die met mensen in kwetsbare situaties 
werken.1 Om onze actie financieel te ondersteunen,  
lanceerden we in april een kaartjesactie met kaartjes van 
@nietnulaura.2 Met de aankoop van een kaartensetje van 
3 kaartjes kon je onze noodhulpactie steunen.  
We zetten daarnaast ook crowdfunding op via het e-plat-
form ‘Growfunding’.3 Edenred koos ons bovendien uit 
als één van de partners voor haar actie ‘Maand van de 
solidariteit’.4 Een deel van de Ticket Restaurantcheques 
kwam toe aan organisaties die noodhulp verstrekten in 
de Covid-19-pandemie, waaronder dus ook de onze. 

In het kader van ons thema ‘pastoraal en identiteit’ lieten 
we bisschoppelijk gedelegeerden voor de diaconie Kris 
Buckinx en Frank Deloffer aan het woord. We blikten 
terug op onze IOKS-tweedaagse. IOKS5 en het Collectief6 
gingen daarbij aan de gesprekstafel.7  
We onderhielden daarnaast een blog van pastores over 
de omstandigheden in de ziekenhuizen en sociale  
organisaties waar zij werkten in tijden van Covid-19.8

Rond het thema van de Roma verzamelden we infor-
matie op onze website, naar aanleiding van de opening 
van de ‘Lübecksite’. We brachten er opiniestukken,  
herinnerden aan de inspanningen van de bisdommen 
voor de Roma, maar gaven er evengoed een introductie 
in de betreffende literatuur.9

De Warmste Week had dit jaar een andere opzet dan 
de voorgaande jaren. We zamelden geen geld in, maar 
zetten in op een actie om kaartjes te verzamelen voor 
mensen in een kwetsbare situatie.

We publiceerden niet alleen eigen nieuws, maar brachten 
ook nieuws van partners als Present, Caritas Europa, De 
Loodsen en Welzijnszorg in de kijker. Onze activiteiten 
werden op hun beurt opgenomen bij externen zoals 
Sociaal.net, Kerk&Leven en MO*. In het kader van het 
rapport Dubbel Taboe kregen we een uitgebreide weer- 
klank in de media.10

Noten 
1 Zie meer bij hoofdstuk Armoede en Sociaal beleid 
2 https://fb.watch/3ny96E7bcF/ 
3 https://growfunding.be/nl/projects/caritas 
4 https://caritasvlaanderen.be/nl/news/ed-
enred-maand-van-de-solidariteit 
5 Het IOKS staat voor het Interdiocesaan Overleg Kerk en 
Samenleving en is het maandelijkse overleg van de vica-
rissen die verantwoordelijk zijn voor caritas en diaconie 
en de directeur van Caritas Vlaanderen. 
6 Het Collectief is een interdiocesane uitwisselings- en 
overleggroep gevormd door diocesane medewerkers 
zorgpastoraal, medewerkers van CCV Caïros en congre-
gationele medewerkers zorgpastoraal. 
7 Zie meer bij hoofdstuk Pastoraal en identiteit 
8 https://caritasvlaanderen.be/nl/services/pas-
tores-barre-tijden-persoonlijk-contact-tijden-van-het-coro-
navirus 
9 https://caritasvlaanderen.be/nl/services/ro-
ma-en-woonwagenbewoners 
10 Zie meer bij hoofdstuk Advocacy

25



Algemene Vergadering

De algemene vergadering is samengesteld uit alle  
effectieve leden van de vereniging. Hierin zetelen af-
gevaardigden uit de diocesane diaconale Caritas- 
instanties, URV, Caritas International.be, Present  
Caritas Vrijwilligerswerk, Caritas Catholica Belgica en 
Caritas Catholica en Belgique francophone et  
germanophone, naast een aantal experten. Ook de Bis-
schop-Referendaris en de directeur maken hiervan deel 
uit. De algemene vergadering vindt twee keer per jaar 
plaats.

Bestuursorgaan

Binnen de Algemene De Raad worden de leden van het 
Bestuursorgaan benoemd. Het Bestuursorgaan  
vergadert minstens vier keer per jaar. Sinds de statuten-
wijziging van juni 2020 is de samenstelling licht  
gewijzigd. De mandaatsperiode van het Bestuursorgaan 
loopt in 2021 af. 

De lijst hieronder geeft de samenstelling weer van  
Algemene Vergadering en Bestuursorgaan per 31  
december 2020.

Het Bureau

Het Bureau van Caritas Vlaanderen bestaat uit de  
voorzitter, de ondervoorzitter en de directeur van  
Carits Vlaanderen vzw. 

Mgr. Lode Van Hecke,  
Bisschop-Referendaris
Vic.Gen. Bruno Aerts, Voorzitter
E.H. Piet Vandevoorde
Peter Vande Vyvere
Frank Deloffer
E.H. Walter Van Goubergen
Marie-Françoise Boveroulle
Christel Decap
E.P. Mark Tips sdb
Dominic Verhoeven, p.d.

Michel Verhulst
Frank De Coninck
Piet De Greef
Jolien Jaspers
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François Cornet d’Elzius
Marco Nuytemans
Marie-Paule Moreau
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Etienne Rohaert
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Personeelsleden

Directie

Dominic Verhoeven, Directeur
Dorien Van Haute, Adjunct-directeur

Ondersteunende diensten

Griet Torrekens, Stafmedewerker Boekhouding en  
Personeelszaken 
Krista Caimo, Stafmedewerker Communicatie

Thematische werking

Thijs Smeyers, Advocacy & Social Policy Coordinator 
Tony De Jans, Coördinator Pastoraal & Identiteit
Nathalie Dewaersegger, Stafmedewerker Pastoraal & 
identiteit 
Nha Truc Le, Coördinator vrijwilligerswerk 
Senne Mertens, Stafmedewerker vrijwilligerswerk
  
Projecten

• Caritas Hulpbetoon 
Lina D’Amico, Stafmedewerker Algemeen Beleid en  
Caritas Hulpbetoon 
Olga Huylenbroek, Regionaal stafmedewerker Caritas 
Hulpbetoon

• Postmobiel wonen Gent
Sylvia Servranckx, Team-coördinator
Frantisek Mizigar, Projectmedewerker Beheer
Gilles Van der Auwermeulen, Projectmedewerker  
Beheer
Margot Van den Heede, Projectmedewerker Beheer
Tanja Vandenheede, Projectmedewerker Animatie
Djamila Karibekova, Projectmedewerker Animatie

• Referentieadressen /mobiel wonen (Vl. Gemeenschap)
Liselotte Reyntjens, Projectverantwoordelijke  
Referentieadressen
Sarah Dewinter, Projectverantwoordelijke  
Referentieadressen 

• Listening Center 
Sarah Dewinter, Projectverantwoordelijke Listening  
Center

• Internationale Projecten
Nha Truc Le, Coördinator Internationale Projecten

• Scherpenheuvel
22 Personeelsleden
Site Scherpenheuvel  
Project uitgevoerd in samenwerking met Caritas  
International.be o.l.v. Gitte Claeys (CI.be)

Organigram
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Caritas Vlaanderen hecht veel belang aan de steun van 
vrijwilligers en schenkers en aan de goede samen- 
werking met organisaties in België, maar ook in een inter-
nationaal kader.

Caritas Vlaanderen maakt via Caritas in Belgium deel uit 
van de wereldwijde confederatie Caritas  
Internationalis, dat 165 nationale Caritasorganisaties 
groepeert, en eveneens van de Europese regionale  
deelorganisatie Caritas Europa.

Binnen België werkt Caritas Vlaanderen samen met de 
andere Caritas-organisaties: Caritas International.be, 
Caritas en Belgique Francophone – Deutschsprachiges 
Belgien, en Caritas Secours. 

Caritas Vlaanderen engageert zich daarnaast in allerlei 
samenwerkingsverbanden en netwerken. Zo maken we 
deel uit van Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede, en van 
het Centrum voor Christelijk Vormingswerk.  

Netwerk Caritas Vlaanderen
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Caritas Vlaanderen vzw
Liefdadigheidsstraat 39
1210 Brussel
www.caritasvlaanderen.be
caritas.vlaanderen@caritas.be

Altijd een helpende hand


