
0800 13 500 

CENTRUM ALGEMEEN WELZIJNSWERK BRUSSEL

Voor elke 
welzijnsvraag 
voor iedereen

• BEL

Je kan elke werkdag van 9 tot 17 u 
terecht op het gratis nummer 

0800 13 500  
Je krijgt een hulpverlener aan de lijn.

• KOM LANGS

Tijdens de openingsuren kan je langs-
komen met of zonder afspraak. Buiten 
de openingsuren werken we steeds op 
afspraak. Er zijn verschillende locaties 
in Brussel waar je terecht kan. 

Kijk op www.caw.be  
voor de recentste openingsuren van 
elke locatie.

• MAIL

Je vraag mailen is ook mogelijk. Binnen 
de twee werkdagen krijg je antwoord. 
Mail je vraag naar  

onthaal@cawbrussel.be 

• CHAT

Elke werkdag kun je via de website 
van het CAW chatten met een hulp-
verlener. Er is een chatruimte voor 
volwassenen en een voor jongeren. 

Zie www.caw.be 

Jongeren
Speciaal voor jongeren is er het 
jongerenaanbod van het CAW 
Brussel, beter bekend als het JAC. 
Iedereen van 12 tot 25 jaar kan daar 
terecht met al zijn of haar vragen: 
ter plaatse, telefonisch, via mail of 
op de chat.  
 
Meer info:  
02 486 45 01 
jac@cawbrussel.be 
www.caw.be/JAC

Slachtoffers
Onze dienst Slachtofferhulp biedt 
een integrale psychologische en 
juridische ondersteuning en begelei-
ding bij het verwerkingsproces van 
een misdrijf of een traumatische 
gebeurtenis. Je kan bij ons terecht 
om te praten over wat je overko-
men is. Je krijgt uitleg over wat 
mogelijke reacties zijn en hoe een 
verwerkingsproces en juridische 
procedures verlopen.  
 
Meer info: 
02 486 45 15 
slachtofferhulp@cawbrussel.be 
www.caw.be  

Voor iedereen

Iedereen kan met elke welzijnsvraag terecht in het CAW. 
We zijn te bereiken op volgende manieren:
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Voor elke 
welzijnsvraag 
Zit je midden in een echtscheiding? 
Loopt de bezoekregeling niet zoals je 
zou willen? Heb je een vraag over het 
gedrag van je kinderen?

Weet je niet meer hoe de eindjes aan 
elkaar te knopen? Sta je bijna op 
straat en weet je niet waarheen?

Heb je wel een eigen plek, maar voel 
je je eenzaam? Zit je met persoonlijke 
dingen in de knoop? Raak je niet 
meer wijs uit je papieren?

Ben je slachtoffer van geweld, een 
inbraak of een ander misdrijf? Ben 
je zelf of is iemand van je familie 
veroordeeld voor een misdrijf? …

Jouw vraag  
is onze eerste 
zorg
Iedereen heeft het wel eens moeilijk. 
Dat hoort bij het leven. Je kan dan 
in alle vertrouwen terecht bij een 
hulpverlener van CAW Brussel.

Wanneer je beroep doet op het CAW, 
zijn er verschillende vormen van 
hulp mogelijk. Simpelweg ‘tussen de 
mensen zijn’ in een dagcentrum of 
informatie en advies vragen. Maar 
ook langere begeleidingstrajecten, 
opvang of crisishulp wanneer de 
nood hoog is. 
Jij bepaalt steeds wat er gebeurt.

Wij bieden
• PROFESSIONELE HULP

De hulpverlening in het CAW is 
deskundig en gratis. Enkel voor een 
verblijf in een opvanghuis wordt 
een kostprijs aangerekend. We 
ondersteunen je bij je zoektocht naar 
financiële oplossingen indien je dit 
niet kan betalen.  

• VERTROUWELIJKHEID 

Onze hulpverleners zijn gebonden 
door het beroepsgeheim. Wat je bij 
het CAW vertelt, blijft onder ons.  
Je mag erop rekenen dat we in ver- 
trouwen en zorgvuldig omgaan met je 
vragen en je persoonlijke gegevens. 

• DISCRETIE

We maken het voor jou zo veilig 
mogelijk om over je situatie te praten. 
Als je dat wenst, kan je anoniem 
blijven. Dit maakt de eerste stap 
soms gemakkelijker.

• JOUW VERHAAL

Jij zet de stap om je verhaal te delen. 
Via de telefoon, per mail, chat of ter 
plaatse. Onze hulpverleners helpen je 
om zicht te krijgen op jouw situatie, 
helpen je bij het vinden van jouw mo-
gelijkheden, oplossingen en het maken 
van keuzes. Jij beslist op elk moment 
wanneer je geen hulp meer wenst.

• INFO, ADVIES EN HULP

We informeren jou: samen zetten we 
alles op een rij en verkennen mogelijke 
oplossingen en antwoorden. We helpen 
je bij je administratie of met praktische 
problemen. We wijzen je de weg naar 
meer gespecialiseerde diensten en 
organisaties in je buurt. Vind je het 
moeilijk om die stap alleen te zetten, 
dan helpen we je hierbij.

• HULP BINNEN HANDBEREIK

Vragen kunnen snel een antwoord 
krijgen. Soms is er meer tijd en 
ondersteuning nodig. 
In het CAW hebben we verschillende 
mogelijkheden om je te begeleiden. 
Jij bepaalt rond welke thema’s je wil 
werken, alleen, met je partner of met 
het hele gezin.  
We kunnen je ook in contact brengen 
met andere diensten die jou beter 
kunnen helpen.

Zo werken we
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