
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

Bellen
0800 13 500
Gratis, ook zonder belkrediet. 
Je krijgt de vraag je postcode 
in te geven zodat we je kunnen 
doorverbinden met het CAW 
in je buurt. Enkel tijdens 
kantooruren.

Mailen
info@caw.be
Geef volgende info mee:
een naam (mag een schuilnaam 
zijn), je leeftijd, je geslacht 
en de regio waar je verblijft. 
Een hulpverlener zal je vraag 
beantwoorden binnen twee 
werkdagen. Check zeker ook je 
spamfolder.

Het CAW is dichterbij dan 
je denkt. Contacteer ons 
en vraag hulp!

“Onze hulp is gratis 
en jij beslist telkens 

over elke stap.”

Chatten
www.caw.be/chat
Onze chatroom is open van 
maandag tot en met vrijdag 
van 13 tot 17u.

Langskomen
Er zijn 10 CAW Huizen 
verspreid over ons 
werkingsgebied. 
Kijk op caw.be/huis voor een 
CAW Huis in jouw buurt.



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 caw.be/huis.

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

0800 13 500


