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Caritas International, vrij vertaald: liefde zonder grenzen.  
Deze liefde voor onze medemens stimuleert ons steeds weer om, 
waar ook ter wereld, kwetsbare mensen te begeleiden op hun weg 
naar een meer rechtvaardige samenleving.



Bescherming

Opvang van asielzoekers

In juli 2016 beslist de Belgische regering om het aantal 
opvangplaatsen in individuele woningen drastisch te 
verlagen. Dat heeft gevolgen voor Caritas International. 
Eind 2016 bereiden we ons voor op het verminderen 
van onze 947 opvangplaatsen in eengezinswoningen 
tot nog 160 in 2017.

 •  Collectieve opvang in Scherpenheuvel: 404 mensen 
kregen onderdak en begeleiding.

 •  Specifieke opvang voor vrouwen en alleenstaande 
moeders in Louvranges: 18 vrouwen en 42 kinderen. 

Voogdij van NBMV’s

Ons team van 6 professionele voogden heeft 212 
NBMV’s (Niet Begeleide Minderjarige Vreemdelingen) 
begeleid. 112 jongeren waren nieuw voor ons in 
2016. 32 jongeren kregen in de loop van het jaar een 
beperkte verblijfsvergunning, 36 een onbeperkte, 49 
kregen jammer genoeg geen verblijfsvergunning.

Weerbaarheid 

Focus op huisvesting en integratie

Via onze 3 housingcafés hebben we 824 mensen 
geholpen bij hun zoektocht naar een woning. In bijna 15% 
van de gevallen heeft Caritas of een solidaire eigenaar die 
deel uitmaakt van ons netwerk, een huis kunnen vinden. 
Bijna 38% van de mensen die ondersteuning kregen 
via een housingcafé hebben op zelfstandige basis een 
woning gevonden. In totaal hebben dus 52% van onze 
bezoekers onderdak gevonden.

Asielzoekers die een verblijfsstatuut hebben gekregen, 
kunnen niet langer in een opvangstructuur blijven. De 
overgang naar zelfstandigheid is niet altijd evident 
voor mensen met een kwetsbaar profiel: een fysische 
beperking, medisch of psychologisch probleem, 
zwanger of met een pasgeborene, bejaard, groot gezin, 
alleenstaand, analfabeet. In 2016 hebben wij 31 gezinnen, 
of 89 kwetsbare personen gehuisvest en begeleid naar 
zelfstandigheid.

Caritas heeft ook 2 projecten opgezet die NBMV’s met 
een verblijfsstatuut begeleiden naar zelfstandig wonen. In 
2016 hebben we 50 jongeren opgevangen: 31 mannen in 
Luik en 19 jongeren in Brussel, waaronder 2 vrouwen.

TERUGBLIK OP 2016 Bescherming en weerbaarheid, hand in hand

Caritas International helpt mensen die slachtoffer zijn 
van natuurrampen, conflicten en armoede, in hun eigen 
land of op de vlucht. 

We zetten alles op alles opdat ze de regie van hun leven 
zo snel mogelijk (terug) in eigen handen kunnen nemen 
en gewapend zijn tegen toekomstige tegenslagen.

In België ondersteunen we vooral asielzoekers en vluch-
telingen bij hun migratietraject, in het buitenland vooral 
kwetsbare gemeenschappen.
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Caritas in 2016, dat was ook:

993 551 224
mensen begeleid bij hun aanvraag 
tot gezinshereniging vrijwillige terugkeerders geholpen 

bij de re-integratie in hun thuisland

personen gesteund in het kader van 
het hervestigingsprogramma
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Haïti 

Na de doortocht van Orkaan 
Matthew werkt het Caritasnetwerk 
een noodplan uit. De eerste twee 
maanden helpen we 16.940 mensen 
met voedsel, proper water en 
zuiveringstabletten, toiletartikelen, 
tijdelijk onderdak. Cholerapatiënten 
met uitdrogingsverschijnselen krijgen 
rehydratatietabletten.

Ethiopië

Samen met een internationaal 
consortium en onze lokale partner 
Caritas Ethiopië zorgen wij voor betere 
levensomstandigheden in Ethiopië voor 
7.200 gezinnen. Voldoende water en 
voeder voor de dieren, resulteert in een 
sterkere en grotere veestapel. Mannen 
en vrouwen verantwoordelijkheid geven 
en werkgelegenheid bevorderen, zorgen 
ervoor dat huishoudens beter bestand 
zijn tegen eventuele tegenslagen 
zoals droogte en mislukte oogsten. 
Coöperatieve vormen van sparen maken 
projecten op lange termijn mogelijk.

DR Congo

In 2016 werken we samen met UNICEF 
aan een systeem om noden tijdig te 
signaleren en de kwaliteit en efficiëntie 
van de hulpverlening te verbeteren. We 
maken hierbij gebruik van het netwerk 
van de Kerk die vertakkingen heeft in alle 
basisgemeenschappen.
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Basisbenodigdheden

Inkomsten en 
basisinfrastructuren

Rampenparaatheid

Voedsel, water, medische hulp, 

tijdelijk onderdak, kleren, dekens.

Landbouw, veeteelt, visvangst, 

huis, waterleidingen, wegen.  

Alarmsystemen, voorraden, 

ziekenhuizen, interventieplannen, 

samenwerking.
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Terugblik op 2016 

Financieel verslag 2016*

In 2016 konden we onder meer rekenen op:

Ç   de vrijgevigheid van 19.834 sympathisanten, 
Ç meer dan 150 vrijwilligers,
Ç  28 scholen of 1.038 leerlingen die een kaart of een brief  

geschreven hebben voor jonge Syrische vluchtelingen in  
Libanon in het kader van ‘Kerst op de vlucht’, 

Ç  de steun van bisdommen, parochies, congregaties  
en partnerorganisaties, 

Ç �en�de�financiering�van�overheidsinstanties: Europese Unie, 
Federale Regering, De Vlaamse Gemeenschap, Fédération 
Wallonie-Bruxelles et Région Wallonne, Brussels  
Hoofdstedelijk Gewest, provincies, gemeenten en steden.

Heel erg bedankt:

Help ons helpen:
k Doe een gift
k Deel uw feestvreugde
k Organiseer een inzamelactie
k Word vrijwilliger
k  Organiseer een workshop over asiel  

en migratie
k Laat een legaat na
k Volg ons op twitter en Facebook

Meer info op www.caritasinternational.be 

Het volledig jaarverslag 2016 vindt u op  
www.caritasinternational.be onder ‘publicaties’.  
Liever een papieren versie? Geef uw adres door  
aan johanna.vanraes@caritasint.be of 02 229 36 23

infonl@caritasint.be 
02 229 36 11
IBAN BE88 0000 0000 4141 – BPOTBEB1

Inkomsten 2016
l Overheidsfinanciering:�25.950.582,74�€
l Giften:�7.556.909,74�€
l Andere:�2.867.047.81�€

Uitgaven 2016
l Asiel�en�migratie:�15.898.173,35�€
l Internationale�samenwerking:�10.345.635,02�€ 
l Functioneringskosten:�5.043.713,07�€
l  Communicatie, fondsenwerving, educatie en 
beleidsbeïnvloeding:�1.361.068,96�€

*  Resultaat zoals voorgelegd door de Raad van Bestuur aan  
de Algemene Vergadering van juni.
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Verantwoordelijke�uitgever:�François�Cornet,�directeur�–�Liefdadigheidstraat�43�–�1210�Brussel


