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Elke crisis is uniek en krijgt een 
begeleiding op maat!

Bij het CAW Crisisteam kan je terecht met 
al je crisisvragen. Het maakt niet uit of je 
man, vrouw, koppel of gezin bent. Je dient wel 
minstens 18 jaar te zijn.

Samen met jou gaan we zo snel mogelijk aan 
de slag. Gedurende een periode van maximum 
1 maand bieden we intensieve hulp aan. Wij 
komen graag tot bij u thuis om met u te 
spreken. De crisisgesprekken zijn gratis.

Soms is het nodig om een korte opvang te 
voorzien omwille van veiligheid of rust. Dit is 
ook mogelijk bij het CAW Crisisteam. Deze 
opvang is kortdurend en kost 22.21 euro per 
dag. Deze opvang duurt maximaal 10 dagen.

Alle hulp van het CAW Crisisteam is op 
vrijwillige basis. Wij overleggen samen met 
jou de te zetten stappen en de te nemen 
beslissingen. Jij blijft baas over je leven.

Wij zijn gebonden door het beroepsgeheim. 
Dit betekent dat we besproken zaken niet 
delen met andere diensten zonder jouw 
toestemming.

Het delen van deze gegevens met betrokken 
diensten is dikwijls nuttig om samen met hen 
je probleem aan te pakken en zo hulp op maat 
te bieden.

Het CAW Crisisteam begeleidt niet alle 
crisissen. Wanneer een andere dienst beter 
is uitgerust om met jouw probleem aan 
de slag te gaan, verwijzen we je door en 
brengen we je met hen in contact.



CLIËNTENBROCHURE

Contacteer het 
CAW Crisisteam

CRISIS?

0800 13 500
Vraag naar het Crisisteam

Wollemarkt 28
2800 Mechelen
Telefonisch 24/7 bereikbaar
Open op weekdagen tussen 8u. en 22u.

V.U.: Ludo Stevens, CAW Boom Mechelen Lier vzw, M. Sabbestraat 119, 2800 Mechelen

Mobiele Crisishulp
Het CAW Crisisteam komt naar je 
toe. Gesprekken vinden bij voorkeur 
plaats in je persoonlijke omgeving. 
Uiteraard kan je ook tot bij ons komen 
in Mechelen. Zo nodig spreken we af 
op een rustige en veilige plek.
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Waar?
Het CAW Crisisteam is 
beschikbaar voor alle inwoners 
van de regio Boom Mechelen Lier.

CAW 
Boom Mechelen Lier


