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JEF MAES



Editoriaal
Het kwam niet helemaal onverwacht. We wisten dat Jef Maes al een tijdje met zijn gezondheid sukkelde.  
Toch was het schrikken toen hij ons meedeelde dat hij de boel erbij neergooide. Na tientallen jaren vrijwilligerswerk 
zet Jef noodgedwongen een streep onder zijn werk in Inloophuis de Steenhouwer. Verder in deze editie van  
Aan de Rand vindt u de brief die hij naar aanleiding van dit afscheid schreef.

Wij willen hem hier hartelijk danken voor zijn onnavolgbare inzet. Als keukenvrijwilliger, keukenverantwoordelijke 
én voorzitter van de vzw Home-Info. In die laatste functie toonde hij zich de ultieme verzoener met oog voor alle 
kanten van het verhaal. 

Jef, geniet nog van het leven samen met Martha en vergeet niet om nog eens binnen te springen wanneer je in de 
buurt van de Steenhouwer bent!

Alain Debosschere
Ondervoorzitter Werk der Daklozen

“Eerst stabiele woonvorm,  
dan leven op de rails zetten” 
In de Gazet van Antwerpen van 10 oktober stond er een boeiend artikel over Housing First. Journalist 
Jan Stassijns laat daarin o.m. Piet Steenssens van ons CAW aan het woord. Hieronder nemen we het 
artikel intergraal over.

CAW Antwerpen maakt een omslag in de ondersteuning van dak- en thuislozen. De 192 tijdelijke opvang-
plaatsen in de verscheidene opvangcentra worden afgebouwd en vervangen door appartementen en 
studio’s. “We zorgen voor een stabiele woonvorm en laten hen van daaruit hun leven op de rails zetten”, 
zegt Piet Steenssens van CAW Antwerpen. 

Overal in Europa werkt de zorg voor daklozen ongeveer 
volgens dezelfde principes. Van nachtopvang via een 
opvangcentrum naar een studiowoning om dan uitein-
delijk in een duurzame woning te eindigen. Die traps-
gewijze, tijdelijke woonvormen worden dan gebruikt om 
onderliggende problemen aan te pakken. CAW Antwer-
pen pakt het nu anders aan en doet vandaag, op We-
relddaklozendag, de nieuwe aanpak uit de doeken. “We 
zorgen voor een stabiele woonvorm en laten hen van 
daaruit hun leven op de rails zetten”, zegt Piet Steens-
sens, beleidscoördinator voor dak- en thuisloosheid bij 
CAW Antwerpen. “Heel wat onderzoek wijst uit dat het 
werkt.” 

Housing First 

CAW Antwerpen wil de huidige dak- en thuislozenzorg 
omdraaien en dat volgens het principe van ‘Housing 
First’. Voor alle duidelijkheid: er wordt niet geraakt aan 
de noodopvang die CAW Antwerpen voorziet in de stad 
Antwerpen, zoals onder meer De Vaart in de Kerkstraat 
en De Biekorf in de Dambruggestraat. 

Het zijn de 192 eigen opvangplaatsen die worden af-
gebouwd. “Voor elke plaats die verdwijnt in de tijdelijke 
opvang, komt er een appartement of studio in de plaats”, 
zegt Steenssens. “Momenteel hebben we er al twintig 

gerealiseerd, de volgende jaren vormen we de andere 
plaatsen om. En dat over ons hele werkingsgebied in de 
stad Antwerpen, van Essen tot Kontich.” 

“De kern van de zaak is dat we dakloosheid niet lan-
ger ‘beheersen’ of ‘managen’. We lossen het probleem 
op door mensen een woning te geven”, gaat Steenssens 
verder. “Menswaardig wonen is een basisvoorwaarde 
voor welzijn. Dak- en thuisloosheid zijn bijzonder ingrij-
pend en ontwrichtend. Voor iedereen: jongeren, alleen-
staanden, grote gezinnen, mensen met een verslaving... 
Allemaal hebben zij recht op duurzaam, betaalbaar en 
kwaliteitsvol wonen.” 



CAW staat garant voor huur 

Een eenvoudige opdracht is het allerminst. De stad 
Antwerpen heeft te kampen met een wooncrisis en dus 
verloopt de zoektocht naar kwalitatieve, betaalbare wo-
ningen moeilijk. Ook huisbazen staan vaak niet te sprin-
gen om het doelpubliek van CAW in hun appartement 
of studio hun intrek te laten nemen. “Als CAW stellen 
we ons garant voor de huur en het goed beheer van 
het pand”, stelt Steenssens. “Daarom kunnen we de wo-
ningen jammer genoeg maar tijdelijke beschikbaar stel-
len. We hopen op langere termijn, ondersteund door de 
Vlaamse overheid en een sterk woonbeleid, het ‘Hou-
sing First’-principe volledig te realiseren.” 

Finland deed het twintig jaar geleden al. Toen waren er 
zo’n 18.000 daklozen. Nu hebben ze nog slechts vijf-
tig bedden beschikbaar in de opvang en is er een zo 
goed als onmiddellijke doorstroom naar een perma-
nente woonvorm. “In Antwerpen maken we nu dus ook 
die omslag van ‘tijdelijke opvang’ naar een duurzame 
‘woongerichte aanpak’”, zegt Steenssens. “Het verbetert 
de leefkwaliteit van onze cliënten aanzienlijk en zo kun-
nen wij ons ook focussen op onze hoofdtaak: zorg en 
ondersteuning bieden. Daklozen hebben geen huis en 
een hoop miserie. Geef ze een huis. Dat is dan al één 
probleem minder. En werk dan samen met hen aan hun 
miserie.” 

Jan Stassijns

Goede vrienden,

Kort na mijn pensioen als kok bij de Rijkswacht vroeg Flor Fischer mij of ik geen zin had om op 
vrijdag de keuken van de Steenhouwer onder mijn hoede te nemen.  
Een vraag die me wel charmeerde want koken heb ik altijd graag gedaan. Ik nam de hand-
schoen op en reed wekelijks met René , broer van Flor, met de fiets naar de Steenhouwvest.  
Ik voelde me er snel thuis en vond een enthousiaste groep vrijwilligers terug. Het plotse overlij-
den van Flor en de brand waren twee grote tegenslagen maar samen sloegen we er ons door!  
Al gauw draaide de keuken weer op volle toeren en konden mensen in nood terecht voor een 
warme maaltijd, een stevige kop koffie of gewoon een opbeurend gesprek. Het bleef echter niet 
enkel bij koken. Samen met René namen we op dinsdag de bevoorrading en de logistiek voor 
onze rekening. Hoogtepunten waar ik graag op terug kijk, zijn de kaas en wijnavonden,  
de schitterende kerstfeesten en in augustus het jaar jaarlijkse mosselweekend voor de armen. 
Stuk voor stuk geslaagde organisaties die enkel maar mogelijk zijn dankzij vriendschap,  
samenhorigheid, doorzettingsvermogen en respect, levenswaarden die elk dag terug te vinden 
zijn in de Steenhouwer. Na 23 mooie jaren moet ik om gezondheidsredenen met veel spijt in het 
hart maar noodgedwongen afscheid nemen als actieve vrijwilliger. De laatste ingreep heeft er  
stevig ingehakt en mijn mobiliteit zwaar beperkt.  
Het hoofd is gelukkig nog wel fris maar als het lijf niet mee wel, stopt het gewoon.  
Afscheid nemen is nooit prettig maar als het enigszins kan,  
kom ik zeker nog langs de Steenhouwer.  
Het was een mooie tijd die ik niet zal vergeten!  
Hou jullie gezond en geniet van de kleine dingen! 

Warme groeten en voor alle vrouwen lieve  
Corona zoenen!

Jef

Jef en zijn echtgenote Martha.



Nieuwe armoedecijfers voor België: 
1.670.000 Belgen leven in armoede
Jill Coene

Statbel, het Belgische Statistiekbureau, gaf nieuwe 
cijfers vrij over de armoede in ons land. Het gaat om 
cijfers van 2019, waarin gepeild werd naar de inkomens 
van gezinnen in 2018. Dat is dus de situatie voor er 
sprake was van de coronacrisis en de inkomensverlie-
zen die veel gezinnen daardoor hebben geleden. 
De cijfers komen van een enquête die werd afgenomen 
bij ongeveer 6.000 gezinnen.

In België meten we (inkomens)armoede met de ‘rela-
tieve armoederisico indicator’. Deze meet het aandeel 
van de bevolking dat leeft in een gezin met een beschik-
baar equivalent gezinsinkomen lager dan 60% van het 
‘mediaan beschikbaar gezinsinkomen’ van België (we 
spreken van een ‘equivalent’ inkomen omdat het inko-
men wordt omgerekend om rekening te houden met ver-
schillen in gezinsgroottes en -samenstelling). Het gaat 
om het totaal beschikbaar inkomen, dus met inbegrip 
van bijvoorbeeld uitkeringen, maar na aftrek van belas-
tingen en andere bijdragen. Volgens deze de� nitie is 
een alleenstaande arm als zijn of haar inkomen lager is 
dan € 1.230 per maand. Deze grens wordt omgerekend 
voor verschillende gezinstypes. Een gezin van twee 
volwassenen met twee kinderen is bijvoorbeeld arm 
wanneer hun beschikbaar inkomen lager is dan € 2.584 
per maand. 

14,8% van de Belgische bevolking leeft aan de hand 
van die armoedegrens armoede. In Vlaanderen is dat 
9,8%, in Wallonië 18,3% en in het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest 31,4%. Voor het eerst heeft Statbel cijfers 
over armoede in de provincies, die varieert van 7,4% in 
Vlaams-Brabant tot 21,3% in Henegouwen. In provincie 
Antwerpen is dat bijvoorbeeld 11,9%.

Deze gra� ek laat zien dat niet iedereen gelijk getroffen 
is: alleenstaanden, eenoudergezinnen, laaggeschool-
den, huurders, werklozen, inactieven en personen 
geboren buiten België hebben meer kans om in 
armoede te leven. 

Gelukkig hebben wij een goede sociale zekerheid (met 
bv. werkloosheids- en ziekte-uitkeringen en pensioe-
nen). Zonder die sociale zekerheid zou 42,5% van de 
Belgische bevolking onder de armoedegrens leven. 
Ze maakte het ook mogelijk dat de meeste gezinnen 
tijdens de coronacrisis konden terugvallen op tijdelijke 
werkloosheid. Toch liggen de meeste minimumuitkerin-
gen nog steeds onder de armoederisicogrens. De nieu-
we federale regering heeft beloofd om nu eindelijk werk 
te maken van het (geleidelijk) optrekken van de laagste 
uitkeringen. Een ingreep die ook tijdens de vorige legis-
latuur al was beloofd.

De vraag stelt zich natuurlijk hoe de armoede in de toe-
komst zal evolueren, als de impact van de coronacrisis 
zichtbaar wordt in de cijfers. Organisaties op het terrein, 
zoals de voedselbanken en de OCMW’s, waarschuwen 
nu al dat zij steeds meer hulpbehoevenden over de 
vloer krijgen. Met de tweede lockdown zal het spaargeld 
van de (lagere) middenklasse ook stilaan uitgeput zijn. 
Het is dan ook bang wachten op het einde van deze 
crisis.

Deze en andere cijfers vind je ook terug in het nieuwe 
‘Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting 2020’. 
https://www.uantwerpen.be/nl/projecten/usab/
onderzoek-usab/jaarboek-armoede/ 

Armoederisico's 
in België
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GEZOCHT: KLEDING EN 
VERZORGINGSPRODUCTEN
Ingevolge Corona is het kledingwinkeltje van  
De Steenhouwer, ons inloophuis, gesloten. Maar toch 
zijn we op zoek naar kleding en verzorgingsproducten. 
Alleen loopt de bezorging nu centraal via ons CAW.

Meer concreet zijn we op zoek naar mannen-
ondergoed en sokken om uit de delen aan de 
bezoekers van de verschillende inloopcentra. 

Heb jij nog iets liggen dat wij kunnen gebruiken? 
Neem contact op met koen.nissen@cawantwerpen.be 
om jouw pakketje te komen afgeven!

Ook voor onze collega’s van het Zorgteam zijn we op 
zoek naar allerlei zaken. Zij hebben vooral nood aan 
kwaliteitsvolle producten voor voet- en basishygiëne 
zoals shampoo, tandpasta, tampons, maandverband, 
voetcrèmes, enz. 

Je kan dit komen afgeven na een mailtje naar 
zorgteam@cawantwerpen.be of een belletje  
op 0471 882 294.

De afgelopen 30 jaar organiseerden we steeds een 
groot feest in De Steenhouwer met Kerstmis. Lang gele-
den voor wel 500 mensen maar de afgelopen jaren be-
perkten we ons tot ongeveer 180 bezoekers, wat steeds 
gepaard ging met een gezellig rumoer en het heen en 
weer gaan van beste kerstwensen. Gezelligheid troef! 

Dit jaar zijn dergelijke feesten helaas niet mogelijk.  
Iedereen zal kerst anders moeten vieren dan gewoon-
lijk. Ofwel binnen het eigen gezin ofwel met maximum  
2 gasten voor alleenstaanden. Ook De Steenhouwer 
kan omwille van de corona-beperkingen op kerstdag 
niet feestvieren zoals andere jaren. 

En toch laten wij niemand in de kou staan op kerst.  
Er wordt namelijk lekker eten voorzien voor de daklozen. 
Antwerpse restaurants doneren per 10 bestellingen één 
portie stoofvlees aan daklozen.

De deelnemende restaurants zijn : La Pipe d’Avers, Bac-
chus, Ciro’s, spookkeuken Eat Casper en de Sinjoor. Ze 
namen contact op met verschillende daklozencentra en 
met inloopcentrum De Steenhouwer klikte het meteen.

Onder de noemer “Neffe A” wordt er stoofvlees  
gedoneerd. Wie warmt daar niet van op? De actie “Neffe 
A” loopt via take-out tussen 1 en 23december. 

Wij geven iedereen dus graag nog een reden om de 
heerlijke menu’s van deze restaurants te ontdekken en 
een warm hart onder de riem de steken van onze meest 
hulpbehoevenden met kerst. 

Ook in Coronatijden verdienen  
daklozen een lekkere maaltijd  
op kerstdag.
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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 �scaal attest nodig. Dit attest kan u enkel bekomen als u stort op onze EIGEN PROJECTREKENING binnen de 
Koning Boudewijnstichting. De Stichting verleent de wettelijke �scale 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: 128/3140/00041

U KAN ONS HELPEN door ons project ‘renovatie van gebouwen WDD’ �nancieel te steunen. 
Wij danken u voor elke gift, hoe klein deze ook mag zijn!

REAGEREN KAN
Hebt u vragen of bedenkingen? 

Wilt u gewoon uw mening of een gedachte kwijt? 
U kan steeds reageren via eboonet@skynet.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: 0475.26.05.70 

JEF MAES

GOED NIEUWS
Van jouw gift krijg je dit jaar 60 % terug van de belastingen, als die 40 Euro of meer bedraagt. 

Dat uitzonderlijk �scaal voordeel geldt enkel voor giften die je NU doet in 2020.  
Zo kost een gift van 100 Euro voor ons project uiteindelijk maar 40 Euro!

Ook in Coronatijden verdienen  
daklozen een lekkere maaltijd  
op kerstdag.


