
DE WOONSTAGE,  
SAMEN STERK IN WONEN! 
 

 
IS WONEN MOEILIJKER DAN JE DENKT?  WIL JE 

SAMEN ERVARINGEN DELEN MET ANDEREN? 

SCHRIKT HET JE NIET AF OM DE HANDEN UIT DE 

MOUWEN TE STEKEN EN WIL JE AAN DE SLAG 

ROND WONEN?  

WAT? 
CAW Boom Mechelen Lier brengt een mobiel 

aanbod op de markt met als missie het  

aanscherpen van de woonvaardigheden met het 

oog op woonbehoud. 

 

Woonvaardigheden zijn ruim te interpreteren. 

Wij helpen je om  staande te blijven op de huis-

vestingsmarkt. 

 

Hoe gaan we dit doen? Door in relatie te gaan 

met anderen via actieve workshops met  

allerhande thema’s, om zo een veranderingspro-

ces op gang te brengen.  

 

Meer info: 

Bel het gratis nummer: 0800 13 500 

Mail: dewoonstage@cawboommechelenlier.be 

Website: www.caw.be 

 

 

 

 

 

 
 
WAAR? 
Bij jou in de buurt 
 

 

 

 

WANNEER? 
2u per week  

gedurende   
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DE WOONSTAGE,  
INHOUD 
 

 

FINANCIEEL ASPECT VAN WONEN 

Wat staat er in mijn huurcontract?  

Wat zijn mijn rechten en plichten?  

Waar vind ik de juiste premies? 

Huurdersaansprakelijkheid, wat is dat? 

Besparen, hoe doe je dat? 

 

SOCIAAL ASPECT VAN WONEN 

Hoe vertel ik mijn buurman dat zijn muziek me stoort?  

Mijn huisbaas luistert niet, hoe kan ik op  

gepaste manier zijn aandacht krijgen? Hoe sta jij in het 

leven en hoe heeft dit effect op je omgeving?  Wie kan 

me helpen als het soms wat moeilijker gaat? 

 

ONDERHOUD VAN DE WONING 

Welke klusjes moet ik zelf doen en welke zaken kan ik 

aan de verhuurder vragen? Waar kan ik poetshulp aan-

vragen? Hoe kan ik grote kosten vermijden? 

 

DAGBESTEDING 

Ik wil aan het werk maar een job vinden lukt me niet 

goed, hoe ga ik aan de slag? Waar kan ik  

vrijwilligerswerk doen? Bij welke vereniging kan ik me 

aansluiten om daguitstapjes te maken?  

   

 

 

 

 

 

 

 

DIT EN VEEL MEER  

BIEDEN WE AAN  

TIJDENS HET  

WOONSTAGETRAJECT.  

 

 

 

 

MEER INFO: 

Preventieve  

woonbegeleiding 

015 695 695 

dewoonstage@ 

cawboommechelen-

lier.be 
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