
Ze zijn met meer dan je denkt, de mensen  
die het moeilijk hebben. CAW maakt sterker.

CAW BOOM MECHELEN LIER IN 2021

107
Medewerkers

86
Vrijwilligers

1.376
Jongeren
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onbekend

11.729 hulpverleningsgesprekken
107 medewerkers en  
86 vrijwilligers gingen samen 
de strijd aan voor een beter 
en kwaliteitsvol leven voor 
iedereen. 

Be kind. Always. 
Everyone you meet 
is fighting a battle 
you know nothing 

about.

“

1.376 jongeren van 12 tot en met 
24 jaar klopten aan bij CAW of bij 
één van de JAC-vestigingen in Boom 
Mechelen Lier. De meeste vragen 
gingen over relaties en persoonlijke 
problemen.

We zien terug een stijging in onze fysieke hulpverleningsgesprekken. Van 
de 11.428 hulpverleningsgesprekken in 2021, waren er maar liefst 90% 
fysiek. Fysieke hulpverleningsgesprekken varïëren van bureaugesprekken 
tot mobiele gesprekken zoals huisbezoeken. 

Terug meer fysieke hulpverleningsgesprekken

maakt sterker

JONGEREN

PROJECTEN

5.117
CLIËNTEN

In 2021 hielp CAW Boom 
Mechelen Lier  
5.117 cliënten verder. 

THEMACLUSTERS IN ONTHAAL

4.302
Onthaal

1.319
Begeleiding

Iedereen, met elke welzijnsvraag,  
kan bij CAW terecht. In 2021 boden 
we  4.302 mensen een laagdrempelig 
onthaal: een vraagverheldering en 
eventuele directe hulp.

Soms hebben mensen nood  
aan een langer traject.  
In 2021 hielpen we 1.319 mensen  
in een begeleidingstraject.
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7%
Dader- en 
slachtofferschap 
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1%
Precair verblijf 

21%
Armoede, schulden 
& toeleiding tot 

minder dan 1%
Detentie
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THEMACLUSTERS IN BEGELEIDING

14%
Wonen

16%
Dader- en 
slachtofferschap 

65%
Relaties &  
persoonlijke

minder dan 1%
Precair verblijf 

4%
Armoede, schulden 
& toeleiding tot 

minder dan 1%
Detentie

Online hulpverlening

Bureaugesprekken

Mobiele gesprekken
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GEDETINEERDEN

196
gedetineerden

759 
slachtoffers onthaald 

We onthaalden 759 slachtoffers. 
Een derde van hen hebben we ook verder 
begeleid. Slachtoffers kunnen bij ons 
terecht voor emotionele, praktische en 
juridische ondersteuning maar ook voor 
toeleidig en doorverwijzing  naar andere 
diensten.

Onze regio heeft een arresthuis met  
veel verloop tot gevolg. 
196 gedetineerden werden door ons 
onthaald en of begeleid. De meeste vragen 
gaan over administratieve ondersteuning, 
Inkomsten en uitkeringen, hun sociaal 
netwerk/ouderrol en duurzame huisvesting.

Boost! Connect@kind

Samenwerken met CAW Boom Mechelen Lier
Als welzijnsorganisatie is samenwerken met andere partners en met lokale besturen van groot 
belang. Zo ontstaan er jaarlijks nieuwe projecten en samenwerkingen. Naast onze reguliere werking 
blijven we hier zeker verder op inzetten. 

Winteropvang 

SAMEN

Lokale besturen 

Rond het thema intrafamiliaal geweld 
onthaalden we 551 cliënten.  
Hieruit vloeiden 285 
begeleidingstrajecten. We hanteerden 
een gefaseerde aanpak, met 
doelstellingen rond het stoppen van het 
geweld, normaliseren, herstel en het 
voorkomen van herval.

INTRAFAMILIAAL GEWELD

551
Onthaal

285
Begeleidingen

SLACHTOFFERS


