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Advertentie

Wilfried Joye
tot maandag 21 mei

Kuurne • Nog tot 21 mei kunt u 
in de Sint-Michielskerk in Kuur-
ne (Marktplein) de schilderijen 
van pater Wilfried Joye bekijken. 
De priester-kunstenaar schildert 
taferelen uit de Bijbel, geïnspi-
reerd door de tijd die hij als mis-
sionaris doorbracht in Zuid-Afri-
ka zowel als door het Vlaamse 
expressionisme. De tentoonstel-
ling ReliArt ’18 is gratis en dage-
lijks toegankelijk van 9 tot 12 en 
van 14 tot 17 uur. Groepen kun-
nen een rondleiding aanvragen. 
Ook bereikbaar met rolstoelen.
Meer info en reservatie voor groepen via 

056 71 55 22 of krisquartier@hotmail.com.

Asielzoekers
woensdag 23 mei

Torhout • In samenwerking met 
ORBIT, beweging.net West en 
Welzijnsschakels organiseert het 

bisdom Brugge op 23 mei een in-
formatieavond voor parochies en 
verenigingen die zich engageren, 
of die daartoe de intentie heb-
ben, in het onthaal en de bege-
leiding van asielzoekers na hun 
aankomst in België. Gastspreker 
is Aaron Ooms, stafmedewer-
ker bij Caritas International. De 
avond vindt plaats in Groenhove 
in Torhout (Bosdreef 5) van 19.15 
tot 21.45 uur.
Info en inschrijving via 0488 80 91 78 of 

filip@diaconiebrugge.be.

Vincentius a Paul
woensdag 23 mei

Brugge • Is Sint-Vincentius a 
Paulo na vier eeuwen nog ac-
tueel? Die vraag vormt het uit-
gangspunt van een seminarie 
over profetisch inspireren en die-
nen, op 23 mei van 9 tot 13.30 uur 
in het Grootseminarie in Brugge 
(Potterierei 72). Het initiatief 

gaat uit van Fracarita Internati-
onal in samenwerking met het 
bisdom Brugge. Tijdens het se-
minarie wordt dieper ingegaan 
op het vincentiaanse gedachte-
goed in België en de wereld, met 
onder meer voorbeelden van de 
congregatie broeders van Liefde. 
Deelnemen is gratis.
Inschrijven doet u op de website  

www.fracarita-international.org/ 

seminarie. Meer info via 0474 83 50 90.

Fatimabedevaart
van 1 tot 9 september

Portugal • Van 1 tot 9 september 
kunt u deelnemen aan een bus-
bedevaart naar Fatima in Portu-
gal. Op het programma staat een 
bezoek aan de bedevaartplaatsen 
in L’Ile-Bouchard, Garabandal, 
Fatima, Avila, Zaragoza en Roca-
madour.
Info en inschrijving via 0497 69 47 24 of 

albertverhamme@gmail.com.

Solidariteit krijgt een gezicht
vzw Caritas Daden Gevraagd helpt gezinnen met concrete hulpvragen

XX Tussenkomst van een 

begeleidende dienst is 

vereist
XX Elke vraag wordt  

kritisch bekeken
XX Concrete vormen van  

solidariteit tussen  

mensen zijn wezenlijk

Liselotte ANCKAERT

Komende zondag worden heel 
wat moeders opnieuw in de bloe-
metjes gezet. Wat echter als je een 
alleenstaande moeder bent en 
moeite hebt om de eindjes aan el-
kaar te knopen? Of je hebt als echt-
paar een hoop schulden, als gevolg 
van een marginale thuissituatie of 
een woelig verleden? Heel wat ge-
zinnen hebben helaas niet de fi-
nanciële middelen voor extra uit-
gaven. Het lukt hen amper om 
rond te komen, zelfs met de hulp 
van begeleidende diensten. Om 
die reden werd Caritas Daden Ge-
vraagd in het leven geroepen, een 
autonome vzw in de schoot van 
Caritas West-Vlaanderen.

„Niemand kiest om in armoede 
te leven en iedereen heeft recht 
op een menswaardig leven”, zegt 
Karel Gaeremynck uit Torhout, 
een van de vrijwilligers die zich 
inzet voor Caritas Daden Ge-
vraagd. „Als vzw helpen we uit-
sluitend individuen of gezinnen 
die in dringende financiële nood 
verkeren en op voorwaarde dat 
alle mogelijkheden van de regu-
liere hulpverlening zijn uitge-
put. We geven mensen nooit zo-
maar geld en bovendien nooit 
rechtstreeks. Elke vraag dient 
te verlopen via een dienst voor 
maatschappelijk werk.”

„We doen vooral een beroep op 
Caritas Daden Gevraagd wan-
neer we botsen op de grenzen 
van de reguliere hulpverlening”, 

zegt Marleen Vandekerckhove,  
directeur contextbegeleiding  van 
vzw Arcade, regio Gistel. „De fi-
nanciële moeilijkheden van 
sommige gezinnen zijn vaak zo 
groot dat een extra tussenkomst 
vereist is om hen net dat extra 
duwtje te geven om weer voort te 
kunnen. Dat kan gaan over een 
tussenkomst voor de aankoop 
van een beugel, een bril, een was-
machine, medische of schoolkos-
ten enzovoorts. De voorbeelden 
zijn legio.”

Maandelijks komt een werk-
groep van vrijwilligers bijeen 
om de aanvragen nauwgezet te 
bekijken. „Meestal betreft het 
inderdaad extra uitgaven zoals 
medische zorgen, schoolkosten, 
de aankoop van meubilair of re-
novatiewerken”, legt Karel Gae-
merynck uit. „Het dient altijd 
te gaan om een noodsituatie. El-

ke tussenkomt is bovendien be-
perkt en eenmalig.”

Sinds twee jaar is ook Cecile 
Blomme uit Torhout als vrijwil-
liger actief in de werkgroep van 
Caritas Daden Gevraagd. „Sinds 
ik me engageer voor de vzw gin-
gen mijn ogen open”, vertelt de 
gepensioneerde godsdienstleer-
kracht. „Niet dat ik me niet be-
wust was van het bestaan van ar-
moede, maar dat het zo erg was, 
wist ik niet. Sommige gezin-
nen hebben, ondanks alle gebo-
den hulp, geen enkele financiële 
marge, laat staan dat ze geld over 
hebben voor een extraatje. Al-
le giften die we krijgen zijn uit-
sluitend bedoeld om mensen een 
stap vooruit te helpen. Daarom 
zijn we selectief in onze keuzes.”

„Door die voorwaarden te stel-
len, voorkomen we bovendien 
dat er ijdele vragen gesteld wor-

den”, legt Karel Gaemerynck uit. 
„Belangrijk ook is de opvolging 
van elke situatie. Daarom is de 
samenwerking met begeleiden-
de diensten wezenlijk. Vooral het 
contact met de hulpverleners die 
aan huis komen, is belangrijk. 
Zij zijn het best geplaatst om een 
situatie te boordelen.”

„Het is niet aan ons om te oor-
delen”, zegt Hilda Jonckheere uit 
Koekelare, al jaren bij de vzw be-
trokken en vanuit haar profes-
sionele ervaring als verpleeg-
kundige zowel als gemeentelijk 
ambtenaar goed op de hoogte 
van de bestaande sociale proble-
men. „Toen men me vroeg mee 
te werken met Caritas Daden 
Gevraagd, twijfelde ik geen mo-
ment”, zegt ze. „Wat de vzw doet, 
is heel concreet. We zijn afhanke-
lijk van giften en dus van de soli-
dariteit tussen mensen.”

Ook Tonia Vannieuwenborgh is 
al geruime tijd actief bij Caritas 
Daden Gevraagd. Als voorzitter 
van welzijnsschakel De klapdeur 
in Torhout zet ze zich al jaren 
in voor het welzijn van mensen 
uit de stad die het minder goed 
hebben. Voor haar verdienstelij-
ke inzet als vrijwilliger in de be-
strijding van armoede ontving 
ze vorig jaar van Vrouw en Maat-
schappij de Gerberaprijs.

„Met de welzijnsschakel brengen 
we mensen samen op basis van 
respect en gelijkwaardigheid”, 
zegt Tonia Vannieuwenborgh. 
„We geven mensen in armoede 
een kans op sociale contacten, 
uitstappen en ontmoetingsmo-
menten. Wat Caritas Daden Ge-
vraagd doet, ligt in dezelfde lijn: 
daadwerkelijke steun geven aan 
mensen die geen uitweg meer 
zien. Daarom zet ik me ook voor 
die vzw graag in.”

„Vormen van spontane solida-
riteit en steun tussen mensen 
zijn een wezenlijke aanvulling 
op de geïnstitutionaliseerde ma-
teriële en financiële hulp”, zegt 
Karel Gaemerynck tot besluit. 
„Ondanks alle tussenkomsten 
waarop mensen recht hebben, 
blijven velen kampen met reële 
tekorten om te voldoen aan dage-
lijkse behoeften. Daarom willen 
we als vzw blijven voortbestaan.”

Deze maand zet Caritas Daden  

Gevraagd zich in voor een  

alleenstaande moeder met twee 

tieners die leven van een  

invaliditeitsuitkering. In hun sociale  

huurwoning ging de boiler stuk. 

Wie hen financieel wil steunen, 

verneemt meer via 050 74 56 22 

of kb@caritaswest.be.

Via duploblokken worden de gezinnen visueel in kaart gebracht.  © Marleen Vandekerckhove

„De vzw slaat brug tussen 

financiële giften en  

mensen in nood”

VERGROOT

UW  WOONCOMFORT

Blijf wonen in je vertrouwde omgeving 

dankzij trapliften van Strobbe Mobility 

Solutions. Wij garanderen een stijlvolle 

oplossing voor iedere trapsituatie, met 

keuze tussen diverse stoelen en kleuren. 

24/7 persoonlijke service.

www.strobbemobility.be
Ambachtenstraat 46  -  8870 Izegem  -  info@strobbemobility.be

051 920 908
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