Het CAW staat voor
je klaar. Ook in deze
onzekere en moeilijke
tijden.
Chat, mail, bel
of kom langs.

Het verlies van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. In tijden van corona wordt dit op
scherp gesteld. Naasten van mensen die overleden zijn in tijden van COVID-19 moeten vandaag
op een heel andere manier afscheid nemen van hun geliefde en kunnen daardoor te maken
krijgen met heel wat emoties en een moeilijke verwerking. We kunnen er niet vanuit gaan dat
iedereen die nood heeft aan een gesprek met een professionele hulpverlener zelf op zoek gaat
naar gepaste hulp. Daarom bieden we een proactief aanbod aan via begrafenis- ondernemers en
collectieve rouwmomenten.

Wat?
•
•
•

Gratis psychosociale ondersteuning bij rouw en omgaan met verlies. Werken rond 		
aanvaarding van verlies en de veranderde wereld, tijd nemen voor het ervaren van 		
de pijn en tijd nemen voor afleiding.
Hulp bij het ruimte geven aan het verlies en dit integreren in het terug opnemen van de 		
dagdagelijkse rollen.
Begeleiding bij het zoeken naar steunfiguren in de directe omgeving of een zelfhulpgroep

Voor wie?
•
•
•
•

Families van overleden bewoners
Familie en nabestaanden van overledenen
Familie en nabestaanden bij collectieve rouwmomenten
Mensen die in moeilijke omstandigheden afscheid nemen van een dierbare

Wij nemen zelf contact op
•
•
•

Ken je iemand die nood heeft aan een gesprek met een professionele hulpverlener?
Vraag toestemming om zijn/haar contactgegevens door te geven aan het CAW
Indien een nabestaande dit wenst zal een CAW-hulpverlener contact opnemen

Contact
Via mail of telefonisch verwijzend naar ‘hulp nabestaanden’
•
Slachtofferhulp@cawcentraalwestvlaanderen.be
•
Gratis nummer 0800 13 500 elke werkdag tussen 9 -17 u.
•
www.caw.be

www.caw.be · 0800 13 500

V.U: Inge Ramboer, CAW Centraal-West-Vlaanderen, Krekelstraat 56 te 8870 Izegem.Datum uitgave: 09/2020

Hulp aan nabestaanden van overledenen in tijden van COVID-19

