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voor elke vraag, voor iedereen

Een open deur
Tijdens de openingsuren kan je langskomen zonder afspraak. Jij 
bepaalt zelf in welke mate je na de eerste contacten nog verder 
ondersteuning wil.
Je vindt de openingsuren op onze website. 

Liever op afspraak?
Voel je je beter bij een gesprek op afspraak met één van onze 
hulpverleners? Dat kan. Neem contact op en we spreken samen 
een gepast moment af.

Bereikbaar via telefoon, e-mail en chat
Stel je je vraag liever telefonisch? Aarzel niet om ons te bellen. Of 
wil je buiten de openingsuren iemand van CAW Boom Mechelen 
Lier contacteren? Stel dan je vraag via e-mail. Je kan je verhaal ook 
via chat delen met een hulpverlener. Dat kan elke werkdag via 
de website. Er zijn aparte chatruimtes voor volwassenen en voor 
jongeren. 

• Bel met een hulpverlener: 
 015 695 695
 (Je vindt de openingsuren op onze website.)

• Kom langs bij CAW Boom Mechelen Lier:
 Maurits Sabbestraat 119 • 2800 Mechelen
 Locaties in de regio vind je onderaan deze pagina.
 ( Je vindt de openingsuren op onze website.)

• Mail met een hulpverlener:  
  onthaal@cawboommechelenlier.be

• Chat met een hulpverlener: 
 www.cawboommechelenlier.be/chat-met-een-hulpverlener

• Raadpleeg onze website voor meer info:
 www.cawboommechelenlier.be

Gratis 
De hulpverlening die CAW Boom Mechelen Lier je biedt is 
gratis. Enkel het verblijf in een opvangcentrum is betalend.

Anoniem wanneer jij dat wenst
We geven iedereen de kans om anoniem contact met ons op 
te nemen, zowel via telefoon, mail als chat. We maken het voor 
jou zo veilig mogelijk om over alles te kunnen praten.

De zwijgplicht van 
je hulpverlener bij het CAW
Een hulpverlener van het CAW is gebonden door het 
beroepsgeheim. Wat je bij het CAW vertelt, blijft onder ons. 

Meer info over deze afspraken: 
www.caw.be/omgaan-met-clientinfo 

Jouw dossier bij het CAW
Jij en je hulpverlener werken samen aan een dossier. Het 
dossier is een hulpmiddel in de hulpverlening. Het dient om 
afspraken te noteren en je situatie op te volgen.
Je kan met alle vragen over je dossier terecht bij je hulpverlener.

Meer info over je dossier, wie het kan inkijken en wat ermee 
gebeurt: www.caw.be/omgaan-met-clientinfo

Niet tevreden?
Ben je niet tevreden over de hulp die we je bieden? Spreek er 
over met je hulpverlener of met iemand anders van het CAW. 
Blijf er zeker niet mee zitten.

Meer info over de klachtenregeling in het CAW: 
www.caw.be/niet-tevreden

CAW Boom Mechelen Lier in je buurt

• Onthaal Mechelen: M. Sabbestraat 119 • 2800 Mechelen
• Onthaal Boom: Colonel Silvertopstraat 15 • 2850 Boom
• Onthaal Heist-op-den-Berg: Oude Godstraat 40 • 
 2220 Heist-o/d-Berg
• Onthaal Willebroek: Pastorijstraat 1 • 2830 Willebroek
• Onthaal Lier: Dungelhoeffsite, Paradeplein 2 • 2500 Lier

Meer info: www.cawboommechelenlier.be  

       JAC Boom Mechelen Lier

015 695 695
www.jacboommechelenlier.be  •  jac@cawboommechelenlier.be 
Je kan op onze website ook chatten met een hulpverlener          
van het JAC.
Maak een afspraak met het JAC in je buurt:
Mechelen • Heist-op-den-Berg • Lier • Willebroek •
Boom • Puurs

Wat wij je garanderen

Wat is een CAW?

Een CAW is een Centrum Algemeen Welzijnswerk, erkend door het Vlaams ministerie 
van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Een CAW biedt deskundige hulpverlening aan mensen met vragen en problemen. 
Iedereen kan er terecht met elke welzijnsvraag. Contact opnemen is eenvoudig en we 
zijn overal vlot bereikbaar. Correct en tijdig een antwoord bieden op je vraag is onze 
voornaamste prioriteit. 
De hulpverlening die we je bieden is vertrouwelijk en vrijwillig.

CAW’s zijn verspreid over heel Vlaanderen. Meer info vind je op www.caw.be

De eerste stap 

Wil je contact opnemen met CAW Boom Mechelen Lier? Kies zelf waar, 
wanneer en hoe.
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Iedereen heeft het wel 
eens moeilijk. Dat hoort 
bij het leven. Soms kan 
je terecht bij vrienden en 
familie. Of je vindt er zelf 
een weg doorheen.

Er zijn echter ook 
momenten waarop het 
helemaal niet lukt.  Je wil 
niet meer alleen met die 
gevoelens blijven zitten. 
Je probeerde al zoveel, 
tevergeefs. 

Je wil je verhaal delen met 
iemand buiten je familie 
of vriendenkring. Je hoopt 
dat iemand samen met jou 
bekijkt wat je kan doen.

Bij CAW Boom Mechelen 
Lier kan dat. Hier kan je je 
verhaal kwijt. 
Wij luisteren naar jou.

Weet je geen raad met de kwajongensstreken van 
je kinderen? Zit je in de knoop met persoonlijke 
dingen? Zit je midden in een echtscheiding? Weet je 
niet meer hoe je de eindjes aan elkaar kan knopen? 
Sta je bijna op straat en weet je niet waarheen? Ben 
je slachtoffer van geweld of een ander misdrijf? 

Het begint bij jouw verhaal
Je zet deze eerste stap, dat betekent al heel wat. Je kiest ervoor 
om je verhaal te delen, hulp te zoeken en dat is moedig. Zo geef 
je jezelf nieuwe kansen.

In de eerste plaats helpen we je met het ontrafelen van je situatie. 
We zoeken samen met jou naar nieuwe mogelijkheden om er 
anders mee om te gaan. 
Met een hulpverlener praten over je situatie kan je ook energie 
geven om bij mensen in je omgeving steun te zoeken en te 
vinden.

Info, advies en hulp
We geven je al in die eerste gesprekken directe hulp:
concrete informatie, op maat van jouw situatie. Advies bij het 
afwegen van de verschillende mogelijkheden die je hebt om je 
situatie aan te pakken. We helpen je bij administratieve zaken 
of praktische problemen en wijzen je de weg naar diensten en 
organisaties in je buurt die gespecialiseerde hulp geven. 

Vind je het moeilijk om die stap naar andere vormen van hulp 
alleen te zetten? We helpen je graag verder.

Hulp binnen handbereik
Soms vinden we in enkele gesprekken al een antwoord op 
je vragen. Er zijn echter ook problemen die meer tijd en 
ondersteuning nodig hebben. 

CAW Boom Mechelen Lier biedt een waaier van 
begeleidingsvormen aan. Zo kan je bepalen of je alleen, met een 
partner of je hele gezin hulp wil en rond welke thema’s je wil 
werken. Een greep uit ons aanbod:

• individuele begeleiding bij persoonlijke vragen en problemen,
• begeleiding bij relatie- en gezinsproblemen,
• hulp bij geweld in je relatie of gezin,
• het herstellen van contact tussen ouders en kinderen en   
    ouderschapsreorganisatie in de bezoekruimte,
• begeleiding bij woonproblemen zoals dreigende uithuiszetting.

CAW Boom Mechelen Lier biedt ook tijdelijke opvang met 
begeleiding wanneer je thuisloos bent, als je je in een crisissituatie 
bevindt of slachtoffer bent van familiaal geweld. Je kan er terecht 
in een veilige, beschermende omgeving zodat je eerst tot rust 
kan komen. Daarna bekijken we samen met jou wat we aan de 
situatie kunnen veranderen.

In hoge nood?
Neem de telefoon en bel ons!
Bevind je je in een crisissituatie en heb je dringend hulp nodig?  
Of ben je familie, vriend of buur van iemand die het moeilijk 
heeft?
Neem contact op met het onthaal van CAW Boom Mechelen 
Lier op 015 695 695. Je kan het crisisonthaal 7 dagen op 7 en 
24 uur op 24 bereiken.

Wanneer je in contact komt met kinderen en jongeren in 
een crisissituatie kan je hulp vragen bij het crisismeldpunt  op       
03 609 57 57. Je kan het crisismeldpunt 7 dagen op 7 en 24 
uur op 24 bereiken.

Voor jong en oud
Het CAW is er voor iedereen. Niet alleen volwassenen, ook 
jongeren kunnen er terecht met hun verhaal. 

CAW Boom Mechelen Lier heeft een afzonderlijk 
jongerenaanbod: het JAC. Jongeren kunnen er zelfstandig 
terecht met hun vragen en problemen: in het JAC zelf, 
telefonisch, via mail of op de chat.

Meer info: www.jacboommechelenlier.be 
               jac@cawboommechelenlier.be
   015 695 695

Vragen over misbruik, geweld 
en kindermishandeling
1712 is een hulplijn waar je terecht kan met vragen over 
misbruik en geweld. Wanneer je naar 1712 belt, word je 
doorgeschakeld naar een hulpverlener in je provincie.  
De hulpverlener zal samen met jou bekijken wat je kan doen 
met je bezorgdheid of verontrusting.
Meer info: www.1712.be 

Slachtoffers en hun omgeving
Een misdrijf is een ingrijpende gebeurtenis en laat je vaak 
achter met heel wat vragen en gevoelens.
Je kan bij CAW Boom Mechelen Lier terecht als je  
slachtoffer, getuige, nabestaande of naastbestaande 
bent van misdrijven, verkeersongevallen, schokkende     
gebeurtenissen, ...

Iemand in de gevangenis?
Een opsluiting in een gevangenis brengt heel wat vragen en 
problemen mee voor wie van zijn vrijheid is beroofd, maar 
ook voor wie achterblijft. Partners, ouders en kinderen 
kunnen ook met vragen zitten.
Hulpverleners van CAW Boom Mechelen Lier bieden 
hulp en trajectbegeleiding binnen de gevangenismuren en 
erbuiten.

Vragen over seksuele grenzen?
CAW Boom Mechelen Lier biedt ook hulp aan volwassenen 
en jongeren (vanaf 12 jaar) die seksueel grensoverschrijdend 
gedrag stellen of dreigen te stellen. 
Je kan je vrijwillig aanmelden bij het onthaal of via 
doorverwijzing bij ons in begeleiding komen.

Iedereen kan met elke welzijnsvraag terecht bij CAW Boom Mechelen Lier. We zorgen ervoor dat je ons 
op verschillende manieren kan bereiken en we houden rekening met je specifieke situatie.

Voor elke vraag  Voor iedereen
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