
CAW Antwerpen, Lange Lozanastraat 200, 2018 Antwerpen   1/2 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 Info van 13/7/2022 

 

TWC aanmeldingsinfo 

Voor de opname 

Belangrijke info : volwassen mannen vanaf 25 jaar kunnen hier terecht 

Er is zowel studio opvang als onthaaltehuisopvang. 

Mensen kunnen dit zelf niet kiezen waar ze terecht kunnen. Mensen met ET zijn hier welkom. 

Opvangmogelijkheden 

Verblijf en begeleidingen zijn gekoppeld.   Zonder begeleiding te aanvaarden is er geen verblijf mogelijk. Je 

zit hier om aan jezelf te werken en een veranderingstraject te creëren. Dit willen we samen met u mogelijk 

maken. 

Bij elke vorm van opvang is er een mogelijkheid om in budgetbeheer te komen. Dit is een Belfius rekening 

waarbij het zakgeld op uw eigen afnamerekening komt en de budgetrekening dient dan om uw verblijf en 

andere rekeningen te betalen. Je kan als je een app op je telefoon installeert alles  zelf opvolgen. 

Indien je inkomen niet in orde is wordt dit samen met de begeleiding opgepakt om dit in orde te maken. 

Opvang is een tijdelijk gegeven   dat de eerst maand geevalueerd wordt en nadien om de drie maanden. 

 

Studio : 

– In de studio is een minimum aan ZRM vaardigheden nodig omdat cliënt zelf naar de winkel moet en 

voor eigen eten moet voorzien. 

– Begeleiding komt 1 tot 2 keer per week langs en daarnaast ook nog de sociale huisbaas elke 14 

dagen. 

Dit kan zonder voorafgaande toestemming. Studio is ook een opvangplaats en niet enkel een 

appartement dat gehuurd wordt. 

– We werken met een  naakte dagprijs: dit is de prijs zonder eten 

Versterkt welzijn 
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– Hou rekening met eenzaamheidsproblematiek gezien mensen van op de straat ineens alleen moeten 

wonen en dit zwaar kan vallen. Uit ervaring weten we dat herval vaak groter is en het moeilijk is om 

alleen te leven. 

– Studio moet onderhouden worden als een goed huisvader/moeder 

– bijwoonst niet mogelijk 

– huisdieren : hiervoor is een speciale studio voorzien en is zeer beperkt 

 

Onthaaltehuis 

– hier geldt een all in prijs en we eten in de middag samen. Indien dit niet lukt kan dit in je persoonlijke 

ijskast steken. 

– je krijgt om de zoveel dagen beleg zodat je altijd ochtend en avondeten hebt. 

– drinken kan op de bureau gevraagd worden. 

– je houdt rekening met de andere bewoners en maakt geen avondlawaai en respecteert de nachtrust van 

iedereen die hier woont. 

– er wordt geen gezamenlijk gebruik van drank en drugs getolereerd en men komt niet onder invloed binnen. 

– Moeilijk gedrag wordt aangepakt door een gesprek en indien dit niet veranderd kan dit leiden tot sanctie  of 

zelfs einde verblijf. 

 

Na het OC en studio : 

– na de opvang is er de mogelijkheid om begeleiding ambulant verder te zetten. 

– bij een negatief verblijf kan er eventueel ook ambulante begeleiding opgestart maar dit wordt op team 

bekeken. 

 

 

 


