
Heidi is een alleenstaande moeder. Ze heeft een dochtertje van 4.  

De afgelopen maanden werkte ze al enkele weken, maar nog niet 

genoeg om werkloosheidsvergoeding te krijgen. Een wachtuitkering 

is echt wel heel weinig, maar met steun van het OCMW en haar 

vader lukt het net.  Ze volgt een kappersopleiding die door de 

VDAB betaald wordt, maar zelf moet ze voor kappersmateriaal 

zorgen. Dat kleine steuntje moet toch te vinden zijn!     
                  
                                                                                                 
Een vluchtelingengezin uit Afghanistan kreeg in ons land asiel. 

Ze hebben dus recht om hier te blijven, ze krijgen steun van het 

OCMW en zijn op zoek naar werk. 

Hoe het mogelijk is… wie zal het zeggen, maar bij hun vlucht twee 

jaar geleden zijn ze twee van hun kinderen “kwijt” geraakt. Het 

ontbreekt hen nu aan middelen om de twee broers naar hier te 

laten komen. Ze vragen tussenkomst in de aankoop van twee 

vliegtickets. 

 
 

Deze en andere verhalen komen ons regelmatig ter ore. 

Kunnen we niets doen? Met beperkte middelen kunnen we toch 

het verschil maken. 

 

Ook u kan meehelpen ! 

Het “crisisfonds” kan uiteraard enkel helpen als u meehelpt.    

Stort uw bijdrage op  rekening: 

BE80 7765 9023 3377 van Caritas Hulpbetoon Brussel 

met vermelding: “Crisisfonds Limburg” 

     Giften vanaf 40 Euro zijn fiscaal aftrekbaar. 
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Echte goedheid is klein, 

bescheiden, 

wil niet alles oplossen. 

Maar wil wel één concrete daad 

van goedheid doen 

tegenover die ene unieke andere. 

E. Levinas 



Uzelf wellicht, maar ook sociale diensten van CLB, Mutualiteit of CAW horen 

deze en andere verhalen. Zo ook parochiepriesters en mensen die actief zijn 

tussen mensen in armoede. Een kleine ruggensteun maakt een groot verschil. 

Het “Crisisfonds Limburg” wil in onze provincie haalbaar, realistisch, efficiënt 

hulp bieden. 

Het fonds is een initiatief van Caritas Hulpbetoon vzw. Het bisdom Hasselt 

steunt met raad en daad het initiatief. 
ADRES: Vrijwilligersplein 14   3500 Hasselt 

E-MAIL:  vicariaat.diaconie@bisdomhasselt.be 

 

Haalbaar en realistisch 

Aangezien onze middelen beperkt zijn, willen we ons beperken tot reële, maar 

uitzonderlijke noden. Noden die niet op een andere wijze verholpen kunnen 

worden (via OCMW of een andere wetgeving). 

In het levensonderhoud van mensen voorzien is niet mogelijk. 

 

Efficiënt 

We willen vooral de zwaksten helpen en zo rechtstreeks mogelijk. 

Alle giften komen rechtstreeks ten goede van hulpvragers. 

Een sociaal onderzoek dat een beeld geeft van de situatie; sociaal, maar ook 

financieel; de inkomsten, de uitgaven en de uitzonderlijke noden, wordt 

uitgevoerd door een professionele sociale dienst. Zij ondersteunen de aanvraag 

aan het “crisisfonds” en zorgen voor verdere begeleiding. 

Uiteraard weten ook wij dat alleen structurele hulp uiteindelijk afdoend 

antwoord zal bieden. Toch kunnen we niet voorbij aan de concrete roep om 

hulp. 
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