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Voor jongeren



www.jac.be · 011 85 00 05

JAC Diepenbeek
Voor jongeren van 12 tot 25 jaar
Gratis - Vertrouwelijk - Vrijblijvend 

Jongerenaanbod van het CAW (JAC)
Jongere zijn is niet altijd makkelijk. Er gaat veel 
in je hoofd om. Met vragen kun je soms terecht 
bij vrienden en familie. Soms vind je er zelf een 
weg doorheen. Maar je kent ook momenten 
dat het helemaal niet meer lukt. Dan heb je 
recht op goede hulp. 

Voor jongeren 
Het JAC helpt jongeren tussen 12 en 25 jaar. 
Problemen thuis? Op zoek naar een eigen stek? 
Vragen over seks? Slachtoffer van geweld of 
misbruik? Geldproblemen? Vragen over drugs? 
Of over pesten? Informatie nodig om 
zelfstandig te wonen? Of over rechten en 
plichten? Zit je met een andere vraag? Elke 
vraag telt!

Kom langs bij JAC Diepenbeek
Je kan bij ons langskomen op afspraak. Je kan 
ook bellen, beeldbellen, mailen of chatten. We 
helpen je altijd gratis.
Een hulpverlener geeft je advies, informatie 
en praktische hulp, maar luistert vooral naar 
je verhaal. In een aantal gesprekken komen we 
samen al een hele stap vooruit. 
Je kiest zelf of je geholpen wilt worden 
en op welke manier. We kijken naar je 
mogelijkheden en passen ons zoveel 
mogelijk aan jou aan. 

CONTACT
Adres
In de Sporthal Demerstrand
Stationsstraat 27
3590 Diepenbeek

Openingsuren
Tijdens de coronacrisis 
ontvangen we jou 
enkel op afspraak op 
woensdagnamiddag. 

Telefoon
011 85 00 05 
0489 83 51 01

Mail 
jac.diepenbeek@cawlimburg.be

Chat
www.jac.be/chat

Site
www.jac.be

Facebook
JACLimburg

Instagram
jac.limburg
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Het JAC wordt uitgevoerd door CAW Limburg 
in opdracht van gemeente Diepenbeek.


