
Editoriaal  
 

 

 “Af en toe stond ik paf over hoe arme mensen het aanpakken. Ik 

interviewde een vrouw die alle inkomsten en uitgaven heel secuur 

bijhoudt in een schriftje. Ik ken niemand die dat zo goed kan.” Aan het 

woord is Wouter Woussen, een journalist die reportages over armoede 

maakt voor de krant De Standaard. Zijn volledige interview leest u verder 

in deze Magis. Het is een vaststelling die velen van onze hulpverleners 

dagelijks maken; mensen in moeilijke situaties die zelf op een 

verantwoorde wijze proberen greep te krijgen op hun situatie, missen de 

nodige ondersteuning en slagen bijgevolg dikwijls niet in hun opzet. 

 

Dat verklaart onder meer waarom in het voorbije jaar 26.395 mensen die in Oost-

Vlaanderen wonen of verblijven, een beroep deden op CAW Oost-Vlaanderen. Het aantal 

hulpvragen blijft de afgelopen jaren vrij stabiel. Eenmaal alle gegevens over onze werking in 

2018 beschikbaar waren, volgde een periode van analyse en reflectie over de geboden hulp- 

en dienstverlening en de impact ervan op onze hulpvragers. En daaruit volgden enkele 

markante vaststellingen; 30% is jonger dan 25 jaar, een derde van onze hulpvragers komt uit 

één van de centrumsteden Aalst, Gent en Sint-Niklaas en meer dan 1.000 meldingen gaan 

over kindermishandeling. Naast heel wat data en informatie over de CAW-werking, focussen 

we in ons jaarverslag over 2018 ook op heel wat beleidssignalen en concrete 

beleidsvoorstellen om sociale problemen maximaal te voorkomen. Benieuwd naar het 

volledige jaarverslag? Je kan het downloaden (www.caw.be > Voor professionals > 

Downloads > Jaarverslag) of bestellen (via secretariaat@cawoostvlaanderen.be). Om onze 

lezers een stem te geven in onze interne evaluatie van de werking, zijn we benieuwd naar 

uw reactie op ons jaarverslag 2018. Ook alternatieve beleidsvoorstellen zijn meer dan 

welkom op het onderstaande e-mailadres. Kruip in uw pen en u mag een antwoordje 

verwachten. 

 

Patrick Seys  

Algemeen directeur CAW Oost-Vlaanderen  

patrickseys@cawoostvlaanderen.be  
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