
Soms loopt het leven niet zoals je het wenst 

Je ervaart moeilijkheden thuis, op het werk, 
financieel, administratief of in je contacten met 
anderen.

Je zit met een vraag of bezorgdheid. Soms 
weten vrienden of familie ook geen raad of is er 
gewoonweg niemand... 

Dan zijn wij er nog! CAW hulpverleners zoeken 
samen met jou een oplossing zodat jij je weg weer 
vindt. 

Onze hulp is gratis, vrijwillig en vertrouwelijk. 

www.caw.be

WELKOM BIJ HET CAW

Hulp 
is nooit 
ver weg

CAW Huis
Centrum

St Amandusstraat 3
Antwerpen-Noord
tot januari 2022

ma:
wo:
do: 
vr: 

10 - 12 u.
14 - 16 u.
17 - 19 u.
10 - 12 u.

Oscar De Gruyterlaan 13
Linkeroever

ma:  
do:  

14 - 16 u.
14 - 16 u.

CAW Huis
Oost

Cornelis Schutstraat 28
Deurne

ma:
wo:
do: 
vr:

10 - 12 u.
14 - 16 u.
17 - 19 u.
10 - 12 u.

Sergeyselsstraat 45
Borgerhout

ma:
do:   

14 - 16 u.
14 - 16 u.

CAW Huis
Noord

Bredabaan 586
Merksem

ma:
wo:
do: 
vr:

10 - 12 u.
14 - 16 u.
17 - 19 u.
10 - 12 u.

Hondurasstraat 8
Luchtbal

ma:  
do:  

14 - 16 u.
14 - 16 u.

CAW Huis
Zuid

Emiel Vloorstraat 13
Kiel
tot april 2022

ma:
wo:
do: 
vr:

10 - 12 u.
14 - 16 u.
17 - 19 u.
10 - 12 u.

CAW Huis
Noorderkempen

Oude Baan 27
Brasschaat

ma:
wo:
do: 
vr:

10 - 12 u.
14 - 16 u.
17 - 19 u.
10 - 12 u.

CAW Huis
Voorkempen

Nog geen locatie
Zoersel 

ma:
wo:
do: 
vr:

10 - 12 u.
14 - 16 u.
17 - 19 u.
10 - 12 u.

CAW Huis
ZORA

Mechelsesteenweg 131-135
Mortsel

ma:
wo:
do: 
vr:

10 - 12 u.
14 - 16 u.
17 - 19 u.
10 - 12 u.



Hoe werken we?

Onze hulpverleners luisteren naar de 
moeilijkheden die je ervaart. Samen zoeken we 
een oplossing op jouw maat of zorgen we ervoor 
dat je elders de meest gepaste hulp krijgt. 

Wat is het CAW?

Bij het CAW kan je terecht met al je welzijnsvragen. 
Je vindt er professionele en onafhankelijke 
hulpverleners die samen met jou op zoek gaan 
naar oplossingen voor jouw problemen.

Je kan er op verschillende manieren terecht. Je 
kan langskomen bij een van de CAW Huizen, 
bellen, mailen of chatten. Er is dus altijd hulp in 
de buurt. 

Wat is ons doel?

We helpen je als je je niet goed voelt of problemen 
hebt. We spreken je eigen kracht en netwerk aan 
zodat je daarna zélf weer verder kan. Als dat lukt, 
is ons doel bereikt.

Voor wie zijn wij er? 

We zijn er voor iedereen die moeilijkheden 
ervaart, zorgen heeft of met vragen zit. Je 
kan individueel bij ons terecht, maar ook als 
koppel of gezin.

Voor elke welzijnsvraag

Bij het CAW kan je terecht met elke 
welzijnsvraag. Denk bijvoorbeeld aan:
• administratie
• wonen
• gezondheid
• je goed voelen
• opleiding of werk
• vrijetijdsbesteding
• vrienden en familie
• omgaan met geld
• ...

Blijf er niet mee zitten

Onze hulp is 
gratis, vrijwillig 
en vertrouwelijk

Kom langs in een CAW Huis. De 
locaties en openingsuren vind je 
op de achterzijde van deze folder.

mail: onthaal@cawantwerpen.be
chat: www.caw.be/chat 
website: www.caw.be

0800 13 500


