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Iedereen heeft het wel eens moeilijk…
Dat hoort bij het leven. Soms kan je terecht bij 
vrienden of familie. Of vind je er zelf een weg 
doorheen. 
Iedereen kent ook momenten dat het 
helemaal niet meer lukt. Daar heb je recht 
op. Maar iedereen heeft ook recht op goede 
hulp.

Daarvoor is het CAW er!
Het volwassenenonthaal van het Centrum 
Algemeen Welzijnswerk (CAW) helpt je met 
al je vragen en problemen die te maken 
hebben met welzijn. 
Een moeilijke relatie. Persoonlijke 
moeilijkheden. Financiële, administratieve, 
juridische of materiële problemen. Problemen 
in je gezin, familie of je ruimere sociale 
omgeving …
 
Het CAW doet meer.
We geven je steun als je het moeilijk hebt 
zodat je zelf terug verder kunt. 
We bieden rust als je dat kwijt ben. 
We versterken je mogelijkheden en staan je 
bij in het benutten van je basisrechten. 
We bestrijden elke vorm van uitsluiting en 
komen op voor een menswaardig leven voor 
iedereen. 
We gaan voor gelijke kansen en een 
harmonieuze samenleving.

Contact
Telefoon
Bel gratis naar het 
nummer 0800 13 500 op:
Ma 09.00 u. - 12.30 u.
Di 12.30 u. - 16.30 u.
Woe 09.00 u. - 12.30 u.
Do 12.30 u. - 16.30 u. 
Vrij 13.00 u. - 15.00 u.

Kom langs zonder 
afspraak
Hasselt 
Ma 13.00 u. - 16.00 u.
Do 13.00 u. - 16.00 u.
Genk
Do 09.00 u. - 12.30 u.
Sint-Truiden
Di 13.00 u. - 16.00 u.
Pelt
Ma 09.30 u - 12.30 u.

Kom langs op afspraak
Bel ons voor een afspraak.

Adres
Hasselt 
Rozenstraat 28
Genk 
Molenstraat 60b 
Sint-Truiden 
Kazernestraat 34 
Pelt 
Burg. Laenenstraat 7 b14

Mail 
onthaal@cawlimburg.be

Chat
www.caw.be/contacteer-
ons/chat/ V.
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