
Hulp nodig?
Er is altijd een CAW in je buurt.
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Als je geen Nederlands spreekt,  
dan kan je iemand uit je omgeving 
of een hulpverlener vragen om een 
afspraak met ons te maken.  
Voor hulpvragen kan je terecht  
op ons gratis nummer 0800 13 500. 
Elke dag tussen 9 en 17 uur.

We spreken Nederlands en werken 
samen met tolken om je zo veel 
mogelijk te helpen in je eigen taal.

Je kan ook gewoon bij ons 
langskomen. Adressen van onze 
locaties vind je op de website.

www.caw.be/contacteer-ons
 

Je kan ook met ons mailen en/of 
chatten. Contactgegevens vind je  
op de website.

www.caw.be/chat

CAW Centrum Algemeen 
Welzijnswerk is er voor iedereen 
met een vraag rond welzijn.  
Denk bijvoorbeeld aan:

• omgaan met stress
• omgaan met een schokkende 

gebeurtenis
• omgaan met geld
• persoonlijke vragen  

of problemen 
• vragen rond wonen 
• vragen rond gezondheid  

en je goed voelen
• ...

Contacteer ons

Wat doet het CAW nog?

www.caw.be · 0800 13 500



Misschien heb je een schokkende 
gebeurtenis meegemaakt? Je kan 
bij ons terecht met vragen over je 
rechten. Slaap je slecht, hebben 
jij of je kinderen flashbacks of 
concentratieproblemen? We staan 
klaar om met jou te praten over 
wat je hebt meegemaakt en naar 
oplossingen te zoeken.

Ben je gevlucht uit Oekraïne? Heb je 
vragen, zorgen, angsten, verdriet … ? 
Weet je niet waar je recht op hebt? 
Dan ben je welkom in het CAW.

Spreek je enkel Oekraïens of 
Russisch? We zorgen voor een tolk.
We zijn er om naar jou te luisteren 
en te horen wat je nodig hebt. We 
zoeken samen naar een oplossing 
of naar wat jou kan helpen.

Schokkende gebeurtenis

Luisterend oor  
en helpende hand

We zoeken samen met jou 
naar wat helpend is in je 
verwerkingsproces.


