AFGIFTEKANTOOR ANTWERPEN X
P806029

AAN DE RAND
Uitgave van het

DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT 2018
JULI AUGUSTUS SEPTEMBER
Nr. 179

HET WERK DER DAKLOZEN

V.Z.W.

BLINDESTRAAT 6-8 – ANTWERPEN
www.cawantwerpen.be - adr@cawantwerpen.be

Gesticht in 1939

Foto: Erik De Cnodder

CATALPA

deelwerking van CAW Antwerpen

Editoriaal
In deze editie van Aan de Rand blikken we terug op een geslaagd Mosselfeest. De vrijwillige inzet van 80 mensen
was weer hartverwarmend! En ook de opkomst van wel 1800 mensen doet ons beseffen dat we als organisatie
gelukkig mogen zijn om te kunnen bouwen op de steun van zo veel sympathisanten.
In deze nieuwsbrief stellen we u ook een nieuw kleinschalig opvanginitiatief voor: Catalpa. Catalpa is niet zo maar een
zoveelste project want het kadert in een meer algemene tendens om de opvang van dakloze mensen kleinschaliger
en meer woongericht te maken.
Deze tendens vertaalt zich in het eigen huis momenteel in de afbouw van het aantal bedden. Maar ook op andere
manieren zal deze beweging zich in eigen huis vertalen. Hoe? Dat laat zich momenteel onderzoeken. Maar daarover
zeker meer in een volgende editie van Aan de Rand.
Bob Cools, Voorzitter

CATALPA
Twee maand geleden opende Catalpa de deuren, een nieuw project voor dakloze mensen. En omdat
we graag meer wilden weten over deze nieuwkomer, trokken we naar de Blindestraat om er te praten
met Tessa De Cock die vanuit Team Stad het project trekt en vorm geeft.
AdR: Wat is Catalpa precies?
Tessa: “Catalpa is een kleinschalig opvanginitiatief in de Halewijnlaan op Linkeroever (Antwerpen,
red.). Het biedt plaats aan niet meer dan 5 dakloze
mensen en het bestaat uit een huis met vijf individuele kamers en een aantal gemeenschappelijke
ruimtes: het sanitair, de keuken en twee leefruimtes. De grote leefruimte is opgedeeld in een eetkamer en salon. Er staat ook een TV. De mannen
wonen daar vrij zelfstandig want er is overdag niet
steeds een begeleider aanwezig. Als er iemand in
Catalpa komt wonen dan is dat tijdelijk. We geven
een verblijfsovereenkomst van een half jaar. Als
blijkt dat de cliënt na een half jaar nog geen eigen
woonst heeft maar indien hij wel goed meewerkt
aan zijn traject, dan kan de periode met 6 maand
verlengd worden.”
AdR: Hoe wordt de begeleiding georganiseerd?
Tessa: “Elke bewoner heeft een eigen individuele
begeleider van Team Stad (dat in ons huis kantoor
houdt, red). Die individuele begeleider gaat minstens één keer per week op bezoek bij zijn cliënt.
Hij bekijkt er samen met de cliënt hoe het gaat en
hoe zijn traject loopt. De individuele begeleider zal
soms nog wat langer in huis blijven om de sfeer
in huis te proeven en te kijken of alles er netjes
bijligt. Ikzelf, als trekker van het project, probeer er
zeker één keer per week te zijn. Ik babbel er met
de gasten en probeer in te schatten wat er gaande
is. En dan zijn er nog de groepsbegeleiders van De

Plataan. Zij organiseren regelmatig een groepsactiviteit, lopen af en toe eens langs en begeleiden ook de bewonersvergaderingen waarop ook ik
aanwezig probeer te zijn.”
AdR: Ik meen te begrijpen dat iedere bewoner
een andere individuele begeleider heeft?
Tessa: Bij voorkeur want we merken dat het niet
evident is dat één begeleider twee bewoners volgt.
Zeker wanneer er een conflict is tussen die twee
bewoners. Je begeleidt iemand, je werkt mee aan
zijn traject maar moet hem dan tegelijkertijd ook
aanspreken op zijn gedrag in huis. Verwarrend. Het
feit ook dat er verschillende individuele begeleiders zijn, maakt dat er meer verschillende mensen
over de vloer komen. En dat is gemakkelijker om
de vinger aan de pols te houden. Maar in de praktijk komt het erop neer dat iedereen zijn begeleider
houdt van voor de verhuizing naar Catalpa.
AdR: Je sprak over bewonersvergaderingen?
Tessa: “Bij de opstart hadden we wekelijks een
bewonersvergadering. Dat was wel nodig want er
moest veel afgesproken worden. Alles was nieuw.
Ondertussen staan we verder en vergaderen we
tweewekelijks. Op zo’n vergadering worden er praktische dingen besproken: Is er iets kapot? Wie gaat
dat oplossen? Hoe loopt het met het poetsschema
voor de gemeenschappelijke delen? Neemt iedereen op wat afgesproken werd? Enz. Maar ook als
er dingen in huis zijn die niet goed lopen of als er

conflicten zijn dan proberen wij ruimte te maken en
hen aan te moedigen om dat op de vergadering te
brengen.”
AdR: Kadert het project in een breder plaatje of is
Catalpa gewoon een zoveelste initiatief?
Tessa: “Neen, dat ruimer perspectief is er zeker?
Eigenlijk wil het CAW het aanbod voor dak- en
thuislozen diversifiëren. Hierbij is er een beweging
naar meer kleinschaligheid en woongerichtheid.
Catalpa is dan ook geen bijkomende opvang want
de opening van het huis ging gepaard met de afbouw van 5 bedden in De Plataan (het verblijfscentrum in ons huis, red.). In de toekomst voorzien
we overigens nog meer afbouw ten voordele van
kleinschaligere initiatieven.”
AdR: De grootschalige opvang in grote huizen zal
dus afnemen binnen ons CAW?
Tessa: “Daarover is er toch wel eensgezindheid.
We merken immers dat niet iedereen gebaat is

bij het leven in een grote groep en de ruime en
dwingende omkadering van maaltijden, was, enz.
Naast de wat grotere huizen als De Plataan en De
Passant zullen er studio’s komen, huizen als Catalpa en de Moerbei en misschien nog andere initiatieven. Vanuit een meer divers aanbod zal dispatch
bij aanmelding al een beetje kunnen kijken bij welk
soort van opvang de cliënt het meest gebaat is. Is
dat een opvangcentrum als De Plataan met een
ruime omkadering en groepswerk? Is dat meer
kleinschalige opvang of een studio?”
AdR: Kan je zeggen dat we meer richting maatwerk evolueren?
Tessa: “Ja, toch wel. In de begeleiding proberen
we dat sowieso al te doen. Nu proberen we daar
ook op in te spelen qua infrastructuur en organisatie.”
AdR: Nog veel werk voor de boeg?
Tessa: “Ja, zeg dat wel (lacht).”

MOSSELFEEST
Het Mosselfeest dat de hulpverleners en vrijwilligers van Inloophuis De Steenhouwer organiseerden, was alwaar een succes. Wel 1800 mensen waren te gast. De zon en de swingende
akoestische muziek maakten het diner perfect. En natuurlijk waren ook de dak- en thuisloze
bezoekers van het inloophuis erbij. Erik De Cnodder, medewerker van De Steenhouwer, maakte een foto-impressie. Een greep hieruit.

Vrijwilliger gezocht voor in onze bakkerij
Verdeler Travant Bakkerij voor jouw lokale Buurderij (Boeren en Buren)
Ontmoet je graag mensen?
Ben je klantvriendelijk en communicatief?
Heb je interesse in sociale tewerkstelling en de korte keten aanpak van Boeren en Buren?
Kan je zelfstandig werken?
Wil je graag samenwerken met onze doelgroepmedewerkers?
Ben je bereid je wekelijks een (voor)avond van ca. 3 uur vrij te maken?
Dan is vrijwilligerswerk bij de Travant Bakkerij in ons huis iets voor jou.

Over de Travant Bakkerij
De Travant Bakkerij van CAW Antwerpen organiseert zinvolle arbeid voor mensen met veel talenten en weinig kansen
op de gewone arbeidsmarkt. De medewerkers leren de bakkersstiel in onze ambachtelijke bakkerij. De plek waar ze hun
talenten kunnen ontplooien en fier zijn over hun creaties.
Onze producten worden gebakken met verse gist en zonder toevoegingen van smaak of bewaarmiddelen. Puur natuur,
met basisproducten aangekocht bij bio-leveranciers.
Vanuit onze ecologische visie kiezen we ervoor om onze producten lokaal te verdelen. Zo bakken we voor de bewoners
van ons huis maar we verdelen ook via Boeren en Buren.

Over Boeren en Buren (https://boerenenburen.be/)
Boeren en Buren is een korte keten-netwerk dat producenten en consumenten samenbrengt. Je kan er rechtsreeks
bestellen bij boeren en ambachtelijke verwerkers in de buurt. Vervolgens komen producenten en consumenten samen op
de “Buurderij”, de plek in de wijk waar men de producten persoonlijk van de producent ontvangt.
De voordelen zijn legio: de producenten krijgen een eerlijke prijs voor hun product, de consument krijgt kwaliteitsvol
voedsel dicht bij huis, minder transport en dus minder voedselkilometers, minder verpakkingsafval, beperking van
energieverbruik voor verwarming, bewaring, verpakking, ...

Wat zijn je taken als Travant vertegenwoordiger op de Buurderij?
• Als vrijwilliger verdeel je de bestelde producten van de Travant bakkerij op de Buurderij.
• Je bent de ambassadeur van Travant. Klanten kunnen bij jou terecht voor een woordje uitleg over
onze producten en onze bakkerij.
• Je ontvangt de klanten en verdeelt de producten
• Je bent de buddy van de doelgroepmedewerker die je vergezelt
• Je beheert de bestellijst

Wat bieden we?

• Een uitgebreide kennismaking met onze bakkerij
• De kans om bij te dragen aan de zelfontplooiing van onze medewerkers en de korte keten-verkoop
van onze ecologische producten
• De kans om ambassadeur te zijn van een uniek tewerkstellingsproject met mensen in een kwetsbare situatie
• Inspraak en participatie in de ontwikkeling van de bakkerij
• Vormende en ontspannende activiteiten
• Ondersteuning en begeleiding (zowel individueel als in groep)
• Onkostenvergoeding en verzekering

Belangstelling?
Heb je interesse? Stuur een mailtje of telefoneer met:
Evy Schoenmaeckers – evy.schoenmaeckers@telenet.be – 0497 901 498
Jo Haest – jo.haest@cawantwerpen.be – 0476 780 834

Met De Steenhouwer naar De Maatjes
Toen we 3 jaar geleden besloten om met een aantal van onze bezoekers te gaan vissen konden we
niet vermoeden dat dit zo’n succesvolle activiteit zou worden. Via een ex-medewerker kwamen we in
contact met vissersclub “De Maatjes” in Nieuwmoer, die een haast idyllische visvijver beheren. Midden in de velden, ver weg van de bewoonde wereld, staan de vrijwilligers van de club paraat om de
bezoekers van de Steenhouwer een zorgeloze dag te bezorgen. Alle lof voor hen want zij zorgen voor
het materiaal en staan de bezoekers met raad en daad bij tijdens het vissen. Desgevallend helpen zij
ook een handje om er voor te zorgen dat vissen aan de haak worden binnengehaald en teruggezet.
Nog maar eens een bewijs van de kracht van vrijwilligers.
We laten Frank, een van de vaste bezoekers van de Steenhouwer, aan het woord over ons dagje vissen. Frank gaat al 3
jaar mee en is fervent fan van de activiteit.
Wat spreekt je zo aan in dat vissen Frank?
Van kindsbeen af hou ik enorm van de natuur . Ik ben afkomstig van Willebroek en toen al was ik veel buiten. We gingen regelmatig naar het domein “Hazenwinkel” o.a. om er te
zwemmen in de zomer. Ik had ook familie met een visvijver in
Bornem en geregeld was ik daar te vinden.
Toen ik vernam dat de Steenhouwer een dag ging vissen was ik er dan ook als de kippen bij!
Gaat er veel volk mee van het inloophuis?
Ja, het is vaak drummen om erbij te zijn. Op tijd inschrijven is echt wel nodig. De mensen van De Steenhouwer wonen vaak in de Stad en zien zo’n uitstap naar het “groen” natuurlijk wel zitten. Ze willen even weg van
de drukte en de stress en gaan ontspannen op een rustige plek. Dan is de visvijver echt wel een goeie plek!
Hoe ziet de daguitstap er precies uit?
Meestal spreken we af rond 9u in De Steenhouwer en drinken we rustig nog een tas koffie. Zelf ben ik een
echte koffiedrinker, zonder functioneer ik niet. Na een halfuurtje vertrekken we dan met het busje en een
aantal auto’s richting Nieuwmoer. Kwart na tien zitten de meesten al op hun plekje om te beginnen vissen.
Alles ligt daar klaar hé, super. En de vrijwilligers van de club springen in wanneer nodig. Geregeld wordt er
rondgegaan met drank en ‘s middags eten we gezellig samen een broodje. In de namiddag vissen we tot
een uur of vier en we sluiten af met hamburgers of een BBQ. Heel tof!
Wat maakt de dag zo bijzonder voor jou?
Zonder twijfel de gezelligheid en de open lucht. Je moet weten, er heerst op zo’n dag ook een heel open
en hartelijke sfeer. Het contact met de andere bezoekers maar ook met de medewerkers is losser dan
anders. Er wordt veel gebabbeld en plezier gemaakt. Je ziet dat iedereen ten volle geniet. Dit jaar heb ik
ook mijn dochter meegenomen en ook zij was achteraf heel enthousiast. Het was fijn om daar samen met
haar te kunnen zijn. Het is ook heel leuk dat er die dag veel foto’s worden gemaakt door Erik, een van de
medewerkers van De Steenhouwer. Nadien worden die afgedrukt en is dat een fijne herinnering. De foto
van mij en mijn dochter is al besteld!
Wat is eigenlijk je band met De Steenhouwer?
4 jaar geleden heb ik De Steenhouwer leren kennen. Ik was toen dakloos en via anderen ben ik daar terecht gekomen. Ondertussen heb ik een studio in Deurne en is mijn situatie een heel stuk verbeterd.
Ik kom er echter nog steeds voor de sociale contacten en om te eten. Verder probeer ik hier en daar te
helpen. Zo was ik twee dagen actief tijdens de mosselfeesten. De medewerkers vragen me ook geregeld
om mijn verhaal te doen bij schoolbezoeken en met Patrick (de teamverantwoordelijke) heb ik mee een
presentatie gegeven in het ziekenhuis van Zoersel. Op die manier draag ik mijn steentje bij en kan ik mijn
kant van het verhaal doen rond dakloosheid. Dat geeft me wel voldoening.

KLEDING GEZOCHT
De dak- en thuisloze bezoekers van Inloophuis De Steenhouwer kunnen elke vrijdag terecht in het
kledingwinkeltjes van het inloophuis. Ze kunnen er voor weinig geld spullen kopen. Mits toelating
van de maatschappelijk werker kan het zelfs helemaal gratis.
Momenteel zijn de vrijwillige medewerkers van het winkeltje dringend op zoek naar rugzakken, sokken,
mannenschoenen en herenondergoed. Maar ook andere propere kleding blijft welkom.



Kledij kan afgegeven worden in Inloophuis De Steenhouwer, Provinciestraat 108A, 2018 Antwerpen.
Best vooraf wel even checken of het inloophuis open is op nummer 03/227.227.4. Of per mail:
de.steenhouwer@cawantwerpen.be.
In de regio Antwerpen worden grotere hoeveelheden eventueel ook opgehaald.
Alvast bedankt om als vanouds gevolg te geven aan onze oproep.

Alain Debosschere

GDPR
Mevrouw, mijnheer,
Er wordt een nieuwe Europese wetgeving op de bescherming van de privacy van de burger van kracht:
GDPR (General Data Protection Regulation) of AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Deze nieuwe wet impliceert dat wij u opnieuw toestemming moeten vragen om Aan de Rand naar u te mogen
opsturen.
U kunt zich uitschrijven door te mailen naar adr@cawantwerpen.be of door ons per brief te verwittigen:
Werk der Daklozen, t.a.v. Aan de Rand, Blindestraat 6 in 2000 Antwerpen.
Als wij niets van u vernemen dan veronderstellen wij dat u akkoord bent om in het vervolg Aan de Rand te
ontvangen.
Bob Cools, Voorzitter

REAGEREN KAN

Hebt u vragen of bedenkingen?
Wilt u gewoon uw mening of een gedachte kwijt?
U kan steeds reageren via adr@cawantwerpen.be.
Als u de voorkeur geeft aan pen en papier of de telefoon dan treft u ons op
Het Werk der Daklozen, Aan de Rand, Blindestraat 6, 2000 Antwerpen. GSM: 0497/50.50.78

U KAN ONS HELPEN door ons project ‘renovatie van gebouwen WDD’ financieel te steunen.
Wij danken u voor elke gift, hoe klein deze ook mag zijn!
VOOR GIFTEN ONDER 40 EURO EN/OF INDIEN U GEEN FISCAAL ATTEST WENST, kan u storten op rekening:

Bankrekening IBAN BE 23 4127 1725 8191
van HET WERK DER DAKLOZEN, BLINDESTRAAT 6, 2000 ANTWERPEN

*******

GIFTEN VANAF 40 EURO KAN U (BINNEN EENZELFDE BUGERLIJK JAAR) AFTREKKEN VAN UW BELASTINGEN.
Hiervoor hebt u een fiscaal attest nodig. Dit attest kan u enkel bekomen als u stort op onze EIGEN PROJECTREKENING binnen de
Koning Boudewijnstichting. De Stichting verleent de wettelijke fiscale vrijstelling aan schenkers die via onze eigen projectrekening
giften doen. U kan storten op rekening:

Bankrekening BE10-0000-0000-0404
van KONING BOUDEWIJNSTICHTING, BREDERODESTRAAT 21, 1000 BRUSSEL
Mededeling: 128/2864/00006

Verantwoordelijke uitgever: Bob Cools, Blindestraat 6, 2000 Antwerpen

Wenst u Aan de Rand electronisch te ontvangen?
Dan kan dat door dit melden via bovenstaand mailadres.

